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Dreptul Criticei, 
  

Profesorul Adolf Bartels, mult apreciat de ge- . 
neraţia tînără pentru cartea sa despre istoria lite-, . 
raturei germane în secolul XIX, răspunde, prin un 
studiii temeinic asupra drepturilor şi datoriei criticei, 

“la multele atacuri, ce mai cu seamă scriitorii evrei 

aii îndreptat în potriva -lui. Noua scriere -a lui 

Bartels, întitulată Kritiker und Kritikaster, CUu- 

prinde cite-va teorii, expuse mai popular, vrednice 
a fi cunoscute şi la noi, unde, în mic, se petrec 

aceleaşi fenomene în viaţa literară ca în. Ger- 
'mania şi se ivesc aceleaşi eresii în privința rolului 
criticei din gazete şi reviste. 

Voi parafraza deci, în loc altă prefață progra-. 

„matică, un capitol din cartea, lui Bartels. 
Pentru a stabil dreptul de a critica ori-ce pro- 

duct literar, a adică de a examina totul, condamnind 

ce e răi și recomandind-ce e bun, autorul se 
întreabă : pentru cine creiază poetul sai artistul 

în genere? , - 

Pentru sine numai nu u produce nimeni, Fie-care 

scriitor simte satisfacția sufletească în timpul creă- 
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rei, dar în gîndul săi nu uită nici odată publicul. 
Ba mai: mult. Poetul nu vrea numai să ridice pu- 
blicul spre sine, să-l edifice sati să-i facă educaţia 
estetică, el vrea de-a dreptul să-i impună felul .. 

săli de a vedea lumea,-să-i coctroeze>. personali- 
tatea sa; Şi asta'nu este, în fond, o ambiţie de- 

« Șartă,.o vinătoare după aplause, ci o necesitate, 
o lege 'a: naturei căreia ori-ce om îi este supus, de : 
oare-ce viața înseamnă tocmai a produce efecte. 

- Odată stabilit, că poetul caută apropierea sa de 
public: producerea 'de emoții cît mai puternice 

- şi cucerirea cit mai multor. suflete, — reacţiunea. 
„_ acestor suflete, opusă “mijloacelor de: cucerire,. nu 

“va mai părea nefirească. Postul ajunge răspun-. 
Zător pentru opera sa, ca ori-ce om pentru faptele 
Sale. El se poate face vinovat de grele rătăciri 
estetice” şi morale, şi publicul trebue să stea la 
sfat şi să osîndească, sau să încurajeze. 

Critica e astfel o datorie. . . a Mulțimea condărină-sati-aprobă în cuvinte : pu- 
ține, «Îmi place» sai «nu-mi place» .sînt formu-: 
lele cele mai obicinuite în limbajul critic de toate 
zilele. Iar criticul literar se razimă pe acelaş fun. -- 
dament elementar, cu vecinicul săi drept de a _vedea lumea cu ochii săi propri şi a protesta în - contra celor ce vor să-i impună o lume străină. - El opune deci personalității poetului individuali- 

„atea_sa.. Cum însă criticul îşi tipăreşte” opiniile; > | răspunderea lui e mai. mare, căci el nu se poate 

N . 
Dă -
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mulţumi cu simple sentinţe, ci dovedeşte că a înțeles 

„opera "poetului, înşirind “motivele pentru cară <îi 

place» saii «nu-i place», — o chestie de talent în-, 

născut, de cultură şi de experiență.“ 

-Cu cît literatura ia o dezvoltare mai mare, cu 

- atît rolul criticului este mai important și datoriile . 

„lui mai multiple. El e un fel de veghietor, călăi 

dacă vreţi, al liţeraturei,. şi în loc dea se ocupa 

esclusiv de ce e-mare, trebue să-şi îndrepte adese- 

ori atenţia asupra. tuturor "celor mici, ca ei să nu. 

copleşască, să nu compromită ce e mare și frumos. 

În munca asta, ori cit desgust lar cuprinde, une-ori, 

trebue să persiste cu deplină conștienţiositate, căci 

serveşte arta, neamul şi omenirea;* 

Iată casurile mai dese în cari criticul” “trebue să 

intervină cu opiniile sale: 

„1, De cite ori un poet adevărat publică o lacrare/ 

slabă, îi se va spune adevărul, fără nici o cruțare 

- şi fără considerare la operele lui de mai nainte. 

Cu cît poetul e mai talentat, cu atit mai multe i în. 

vinuiri. va putea să suporte. 

2. Cind un poet fără valoare produce. o operă 

de epigon, se va cerceta mai întii dacă nu este 

un plagiat,.de oare-ce predispoziţiile de plagiare 

ale epigonilor sînt foarte pronunțate. În adevăr 

epigonii nu trebue + „prigoniți, de oare-ce fără a 

adăoga ceva bun la literatură, în timpuri de deca-. 

dență tot ei reprezintă . demnitatea Şi nivelul artei. - 

3: Cind se e publică o lucrare. cu tendințe. „vădit 

4
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subversive, criticul cercetează cu de-amănuntul dacă 
tendinţele sînt în adevăr alese aşa fel, ca să cons- 
titue_un atentat la bunul gust, la "principiile de, 

* frumos şi adevăr şi dacă ele nu au temei în viața 
însăşi, ci sînt mai mult o falșificare a acesteia. A coimbate cu măsură tendințele constatate depinde de temperamentul criticului, | 
"4. Neîndurat trebue 's ă fie criticul față de artiștii 
sensaționali. Asemenea artişti uzează de mijloacele artei nu pentru a înfăţişa stări 'reale din viaţă, ci pentru a produce efecte cit mai puternice, exage- „Tind, simulînd şi mințind, fără a cunoaşte margini. In fond ei sînt nişte şearlatani, vînători de succes. “i demasca în: toate împrejurările” este o datorie, <iar. cînd mai cochetează Și cu decadentismul, cum adese-ori se întîmplă în. anii din urmă, trebue ţin- tuiți la stilpul infamiei». pf “5. Fără rii "0 Cruţare î 
toria de critic faţă de art 
sînt 

ŞI exercită ori-cine da- IN 
istul-:negustor. De aceştia. . mulţi printre Scriitorii dramatici; oameni cu -- oare-care abilități technice, cari ajung stăpîni pe scenă şi o terorizează. (A vis domnilor Lecca și : Leonescu-Duţu ') Si LL „6. Pentru diletanții ntru dilet grandomani (de nu sar simți . prea mulți atinși |) criticul are ori-cînd dreptul de a întrebuința biciul Şi axă scoate din Parnas. Ironia "ȘI. disprețul sînt arme : cinstite şi potrivite pentru cele trei cazuri din urmă, Se va face uz de ele în măsură ce poetastrul a ştiut prin apucături neier. 

, 
. 
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tate să se" avînte la o situaţie, pe care nu o: 
merită. Negreşit, că şi tăcerea este o armă. : 

- Dreptul ş şi datoria criticului ast-fel expuse, rămîne 
o chestie importantă de. discutat: pînă la ce limită 
„poate să .fie criticul fersonal ? * 

A fi personal înseamnă a insista mai mult” asupra 

însuşirilor individuale ale autorului, dind -o mai: 

' largă desvoltare caracterului, decît operei lui. Foarte” 

N 

„multă lume'ezită a-i zice idiotului pe nume, pe. 
cînd.nu e mai puțin nobil dacă îi vei numi cartea: . 
idioată. Opinia lui Boileau merită să fie citată şi: 

"aici: Papelle un chat un chat et Rollet an fripou! . 

Bine înțeles, nu poate fi vorba nici o dată de. 

” alt-ceva 'de cît de autor, de caracterul lui public, 
„- iar omul privat, cu viața sa intimă trebue respectat. 

Ori ce mijloc de condamnare, ironia cea mai .ne- 
miloasă la adresa cărţii, sunt îngăduite. Îndată ce 

însă. criticul trădează că ştie despre autor mai mult.. 

de cit îi spune lucrarea, de care vorbeşte, cuvîntul. 

lui începe a fi ofenză personală; el: încetează a fi 

“critic de ărtă şi se coboară la! un rol deplorabil. 

de flecar,_ ponegritor,_ pasquilant. /emereuee.. Șe: 

„Există.o singură excepţie, cînd poți recurge'la“ 
informaţiuni particulare . în potriva unui artist! și | 

“anume, cînd ţii să dovedeşti, .că a ajuns la glorie -* 

sau la succese vremelnice pe o cale neleală. Oa- 
meni, cari să încunjură de clice, corup ziare, mi-.- : 
tuesc prieteni, usează de sprijinul ocult al damelor
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etc., sînt pungaşi periculoși. în republica literară. 
ŞI cine-i prinde își cîștigă merite. a - 

La. noi găseşti dese tipuri, pe care nu le: poţi 
judeca decît urinărindu-le: pas .cu pas şi viaţa lor 
intimă. a i | 
“După părerea lui Bartels nici nu poate exista o | 

altă. critică .de cît cea personală şi subiectivă. Tot- 
deauna criticul îşi prezintă personalitatea sa ca o 
garanţie pentru adevărul celor spuse. El. singur, . 
ca individ, pronunţă o judecată critică și depinde. 
de cei-laţi indivizi, dacă se alătură sait nu la 
judecata lui. De. aceea nici nu există o critică ştiințiâcă, nici măcar ca ştiinţă aplicată, ci pur şi 
simplu opinii, ce se impun de cite ori se pronunță „de oameni cari posedă calițăţile de critic născut:. talent, cinste și cultură literară. | a 

Dacă asupra acestor puncte înţelegerea între poeți şi critici ar. fi maj mare, o mulțime de supă- -: rări le-ar răminea Ccruțate. * Lăsînd criticei toate drepturile ei, literatura nu “poate să păgubească şi adevărații artişti nu vor putea nici o dată să: „cadă victime, nici în cazul cînd critica e greşită, «Nici odată — zice: Hebbel citat de Bartels — artistul adevărat ma încetat să lucreze, fiind-că se. vedea depreciat; dar nici n'a făcut pe îngîmfatul - ŞI curagiosul, cînd s'a văzut! îngrămădit de suc- cesul fără - margini.” Poeţii, cari se cred striviți, cînd nu li se acordă vre-un premii, se aseamănă: „celor din satirele lui Horaţiii. Trebue- însă să. le
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umbli în voie, căcă alt-fel ei se grupează cu toții 

în jurul vre-unui jurnal, caută să distrugă cee 

puternic, să laude tot ce-i infam, căci acești re- 

fuzaţi sînt geniali în organizarea de clice, sînt ne- 

întrecuți în întemeerea de cumetrii şi sînt cu "mult 

mai periculoși pentru poezie de « cit greșelile Aca- 

demicianilor»... 

O parte din articolele mele viitoare vor dovedi 

cît -de mult se potrivesc cuvintele lui Hebbel ȘI 

la noi.



St. 0. Iosif, 

  

«În vremea noastră, cînd viltoarea curentului 
materialist cupriride tot mai “mult sufletele, este „mecesar, cred, să ne oprim atențiunea asupra tu- turor acelora, cară prin munca lot se opun acestui curent. Vorbesc, natural, de muncitorii intelectuali, de scriitorii cari nu se lasă a fi tirîți de interesele . egoiste, ci pînă şi: în - vremurile cele mai grele ridică steagul idealismului ŞI cheamă sub el pe toți, ciți se mai pot însufleţi de idei măreţe,. de: porniri nobile...» 

Ast-fel își începe d. I. Bianu darea sa de seamă, făcută de Academia: Romină, asupra ultimului volum de poezii al lui St. O Iosif. (Poesiă. 1901-—1902. Editura Socecu). Şi cu. aceleaşi cuvinte voi des- | chide şi eu la acest loc 1) o serie de figuri literare. (titlu. compromis, dar cel mai potrivit!) căutînd a înfățișa. cetitorilor. pe ciîţi-va. din: scriitorii noştri, aşa cum îi cunosc şi înțeleg, ' fără pretenţia de a Spune asupra lor cuvîntul cel din-urmă şi cel ho-.: 
DE vorba de foiletonul «Voinţeio.
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tăritor.: A fixa definitiv locul unui poet în ierarchia: 

„.. scriitorilor e o, operă pe care trebue s'o săvîrșască . 
condeie mai oţelite. Noi, cești mici şi zavistnici, cei 

“pururea hărţuiți şi hărțuitori, nu avem de cît păreri 
absolut şi intenţionat individuale; ne redăm im- 

presiile, dobindite după cetirea cu luare aminte a 

“operei, sait chiar * după cunoaşterea personală a 

autorului. Acest fel de critică, fără a fi ştiinţifică, 

își are rostul săi, căci, făcută cu totul desinteresată, . 

este tot-d'auna un răsunet just al timpului şi va: 

servi vre-odată ca material cercetătorilor viitori, 

pentru cari părerile contimporanilor vor r putea fi 

- destul. de preţioase. 
D. Bianu semnalează mai sus existența unui cu- 

- xent idealist” în literatura mai nouă, socotind pe 

Iosif printre representanţii acestei direcții. | 
«Idealism> e, poate, o noţiune prea vagă. În 

realitate nu e poet care să nu viseze un “ideal. 

Şi tocmai la noi se face multă paradă cu avintu- 

rile nobile. Idealişti sînt toți decepţionaţii, cari 
+ îşi cîntă iluziile sfărimate; sînt toţi optimiştii cari 
își” răsfață lira cu nădejde în viitor ; sint toți 

adoratorii naturei, cari reuşec să 'dea un lustru de 

lirism versurilor- lor. Pină şi rătăciţii, cari în nu- 

mele unor idei. moderne, pe cari ei nu le înțeleg, 

ȘI le imită papagaliceşte şi lucrează cu tendințe 

distrugătoare de idealuri, șe: numesc idealişti. 

Cred însă că e vorba de'o formă specială de. 

idealism în poezia noastră, de o, direcție de luptă - 
. 

. 

,
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şi stăruinți pentru readucerea încrederei în ÎNSu- 
şirile sufleteşti ale neamului. nostru. Și sub acest 
raport e socotit şi Iosif . printre idealişti. Ear q. 
Bianu are dreptate.. ae 
„In zadar. Ori-cît ar oscila un talent la începutul 

desvoltărei sale, ori-cît sar lăsa să fie influenţat 
- de lectură străină, sai de un mediit mai mult saă 
mai puţin prielnic, dacă este un talent original, - el se desface treptat de toate Şi, în afară de darul - -Săă, -nu-i mai rămîn de cât „legăturile de rasă şi toată bogăţia de. amintiri înregistrate. Iar dintre "toți tinerii noștri poeţi, Iosif singur întruneşte cele trei: calități principale,. cari caracterisează talentele adevărate: legături distincte cu viața neamului săi, _ „cunoaşterea trecutului literar şi istoric al acestuia ȘI putere originală de a crea, 

Leagănul. copilăriei lui losif este Brașovul, unde .. „tatăl săi, de-aproape. înrudit 'cu scriitorul și aca- demicianul Gavriil Munteanu, a fost timp îndelun- - gat directorul liceului romin. .O spun aici, spre a împrăștia pentru tot-de-a-una insinuările.. acelor : - nebuloşi detractori, cari, fără . a-şi “putea dovedi originea rominească măcar pînă în prima generaţie
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“mutată în puterea neamului, explică multe din 

calitățile poetului nostru. | E 

- E ceva aspru, ceva diîrj și pornit în toată fiinţa . 

“lui viguroasă. e a 

Tinăr, de abia 28 de ani, Iosif are astă-zi o re- 

putaţie pe care n'o întrece de cit aceea a: dom- 

nilor Coşbuc şi Vlahuţă. Şi popularitatea şo da- 

toreşte numai talentului săi, ale cărui “fructe”, 

sînt depuse în trei volume de poezii şi alte trei —. 

de traduceri. | e ae 

Intiiele lui poezii apar în «Viaţa» d-lui Vlahuţă, 

întrun timp cînd .printr'o extra-ordinară, reclamă . 

„de ziare feşiai rînd pe rînd volumele lui '" Radu - 

„- Rossetti; poet acum naufragiat, şi cînd d. Hajdei 

întroducea cu mult aparat poezia cea rece şi afec- - 

țată a lui H. G. Lecca. “Acești doi se mențin în 

opinia publică pînă ce losif urcă tribuna «Con- 

'vorbirilor» de sub direcţia d-lui Bogdan: Prin vo- 

- lumul săii «Patriarhale», stîrneşte o bucurie ge- 

nerală, în presă şi la toți cîţi, cu atita dreptate, se 

plingeai de lipsa unei note originale în- poezia 

contimporană, . - aa o 

Şi cauza bucuriei recenzenţilor 'n'a fost numai 

manifestarea însăși a ' talentului, ci faptul că s'a 

găsit un public ca să-l îmbrățişeze, să se declare 

pentru o direcţie atit de simplă şi de firească, să „, 

- se inspire: din toate acele figuri blinde Și patriar- 

„hale, din toate acele pastele şi icoane frumoase 

„de pe pămîntul țării romîneşti, zugrăvite de poet 

, . 
2
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într'o limbă curată şi melodioasă. E un moment 
simpatic acesta: A primi cu atita căldură pe un. 

evocator al trecutului, înseamnă că mulțimea își 
mărturiseşte predisposiţiile sale sufleteşti, dragos- 
tea sa peritru caracterul naţional- romantic al poeziei. 
Forma „uşoară a poeziei populare, întrebuințată 

de_losif, a. contribuit mult la. cucerirea opiniei. Şi 

“ puezii ca <Doinăsy Sau că drriătorulCintec” Vechii» 
„S'aii răspândit foarte repede: 

  

Codrule, stăpinule,. „ e 
Codrule, bătrînule, a 
Mişcă-ţi tu poienele 
Și-ţi ridică genele : 

| De priveşte pînă'n zare: 
Nu S'arată şir de care,-. Dea 
Şir de care ferecate 
„Scîrţăind împedecate 
De-angarale 'mpovărate . - să 
De neferi încunjurate ? 

Codrule, stăpînule,. 
Codrule, bătrinule, 
Scutură-ţi tu pletele 
Să s'adune cetele: 
Cetele haiducilor 
Spaimele rescrucilor, . 
Sa răstoarne carele ae 
Vînzolind covoarele, 

. Să desfunae lăzile, 
Să-şi împartă prăzile... 

4 „ 
.
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“Inteun volum de poezii “populare, adunate de | 
| Eminescu, am publicat şi cite-va versuri inedite 
| cu motive populare și poveşti. versificate ale aces- 
i tuia. Şi e ușor de constatat, cit de; mult se apro- 

pie Iosif de Eminescu în îmbinarea poeziei culte | 
| : cu ceă populară, cît de mult se nizuesc amîndoi : 

„+. la readucerea „poeziei la dreapta .ei .obîrşie. _In__ 
"! poezia noastră „populară_zace tesaurul cel. mare 

; de motive poetice, atit în elementul liric, cât. şi în 
"! cel epic,.tesaur ce 'şi aşteaptă măiestrul ca să-l | 

descopere, să-l deseroape şi să-l curețe, gîndu-i cu 
„+ mînă. măiastră: meritata strălucire. Pe acesta. se, 
poate râzima viitorul poeziei noastre. Eată direcţia 

IES în care viitorul mare poet se va putea afirma.. 
„Va fi acesta Iosif saă altul? 
_" Afară de asta, Iosif mai are un ciclu de sonete, *. adresate tinerilor cîntăreți contimporani. Sonetele 

"lui sint o -adevărată mărturisire de credință de 
felul cum înțelege arta poeziei, cu fondul puter- NIC, răzimat pe: dragostea de lege şi de ţară şi pe eternele aspirații ale neamului... 

lată idealismul lui Iosif » Mărturisit cu conse- cvență dela întiia sa lucrare literară mai mare, traducerea. Apostolului lni Petifi,_în care-a turnat o parte din entusiasmul săi pentru: idealurile po-- “porului, pînă în ziua de astăzi. 
o „ Cîntăreţ al rasei sale, 

lizilor muzageți străini, 
„Protest viii în 'contra pa- 
Iosif nu, este un idealist  



+ 
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„» sectar, un şovinist, care să facă sgomot în jurul 
săi, ca anumiţi scriitori de piese teatrale. 

„Nu este mai ales, un frazeolog şi făcător de ode 
ocazionale, cum sînt toți învirtitorii de cuvinte mari. 

"şi elastice, ci ideia națională în versurile sale gă- 
seşte expresia artistică şi sinceră, fără a trece mar- 
ginele bunului gust. 
-Ei, dar adversarii îi vor căuta tocmai aci slăbi- - ciunea. Vechiul cîntec: poeţii naţionali nu sînt artişti, nu încearcă toate acele. emoțiuni cari vi-. brează în coardele cele mai delicate ale artistului „şi dai poeziei pecetea eternității. Ei, desigur ! 1o- sif, care a înțeles şi tradus cu atita măestrie pe - cei mai mari și mai subtilă poeți străini, pe com-. plexul Heine, ca și pe subtilul și rafinatul Verlaine Şi înafară de baladele Și sonetele sale a mai scris cîntece de cel mai curat.lirism, — Iosif n'o fi artist. Ciudaţi mai sînt Și apărătorii 

ratura noastră ! - e 
. 

N) a 

artei "pure în lite-



Ion Gorun. 
  

“Anul trecut 'ai apărut. două volume de litera- - 
“tură, versuri și proză, sub . iscălitura d-lui lon 
Gorun. o 

„ Răsfoese ziarele din cîte-va luni după apariţia 
acestor scrieri, caut în sumarele revistelor eminente. 

» “si ale celor efemere, dar nu aflu nici o urmă de. 

răsunetul “produs în public... 
Unde: a fost distinsa noastră critică, unde soborul 

de cronicari literari, cari. secretează atita înțelep- 
ciune şi venin, cînd stai la judecată asupra. unei 
Cărți, ce-a, îndrăsnit a se ivi sfioasă prin vre-un . 

colț de vitrină? 
Tăcere adincă. Iar cauza ? 

Gorun nu e de loc popular. Fire pornită spre 

__ negaţiune continuă, cum să fie- el iubit de aceia, 

"pe cari îi loveşte? Scriitor, a cărui forță în mare - 

parte este“ polemica ironică, cum era să îi se ierte 

Î ironia ?: «Spînzurați pe critică, daţi-i afară din socie- 

“tate, căci o blasfemează», — așa strigaii odată ciți-va  ; 

poeți năpăstuiți din Germania... Soarta tuturor «" 
polemiştilor! | - 
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" din «Sonata Kreutzer»: 

» săi de dincoace şi cu cele 
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Din volumele aceste lipsesc : multe din scrierile 
lui Gorun. Lipsesc înainte de toate cronicile, pe! | 
cari le-a scris în Adevărul, în Fintîna Blanduzici . 
şi în Viaţa. Aici biciue, taie şi arde, poate și pe 
nedreptul une-ori, dar e în elementul săi. Biciue 
marele vinovat, care este mai nemuritor de cît fr: St a a 7 3 7 . Ni Mosul şi adevărul, — nemărginita prostie omenească,. 
  

Loveşte în nemurire” conyeiţională a literăţilor— 
„oficiali. Parodiază pe marii esteţi la ordinea zilei. . 

şi pe micii şi pretenţioşii lor ucenici, Soilţie de 
zulufi pe cîţi-va ovreiaşi, cari îi se încurcă în cale. 

1 NICI femeia, femeiă”romină, nu rămîne cruţată. Intr'un articol se declară pentru teza lui “Tolstoi - 

— «Non, ce west Pas une femme, c'est une - chienne, une ignoble Chiennel... - 
Cum era ca asociația asta .de nemuritori, de esteţi, de ovreiaşi şi de femei, cari alcătuesc elita noastră literară şi se adăpostesc în presă, să-l pri- mească cu imnuri și cu ramuri de finic!2, Dar mai e un motiv. Gorun a scris un roman Frate de dincolo, in care” nai _eşit de cît vre-o 13 foiletoane, suficiente însă pentru a lămuri cîte-va convingeri ale autorului. Aci atacă o chestiune în- drăsneață: raporturile Romiînului ardelean cu fraţii 

-l'alte neamuri mai mult sati 
E cu totul covirşit de teoriile 
cu, privitoare la păturile supra-. 

iceste nu sînt. şi Nu - vor putea 

mai puţin asimilate. 
sociale ale lui Emines 

7 
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deveni încă populare în presa - noastră. Cei ce le 

reprezintă, riscă de-o-cam-dată a vedea o cohortă 
de adversari în potriva lor. Cîţi nu o vor mai păţi 
ca Gorun! - : . E 

Dar de ce, în cazul de „tară, mai sunat măcar 

“glasuri de protestare ? . Unde erai cel puțin acei 

cerberi ai presei, cari-afectînd .un dispreţ suveran. . 

| pentru tot ce e vanitate şi lumină, rămîn anonimi -; 

şi «stai la pîndă tupilaţi, ca zăvozii. cei turbaţi»> 

ca să muște hoţiş, cînd n'ai puterea morală de a 

se năpusti pe faţă? 
Tarăş tăcere. O tăcere. elocuentă însă. - 

“Gorun -e şi ziarist, o figură vînjoasă printre frun- 

taşii representanți ai presei cotidiane. E neîndurat 

„faţă. de confrații săi, fie ei prea lași sau fie prea 

curagioşi. -Nici o_vyrabie nu se rătăceşte cu. dina- 

dinsul prin. ghiasele_liului.. "Eonfraţii ai văzut pe 

Gorun cum a pedepsit pe Chiţibuş pentru «rechinii 

urlători»> şi au preferit să-și ia generoasa lozincă 

de zod-schweigen ! 

Să- tacă deci! 9) operă de valoare nu se distruge 

ignorînd-o. 

/ 

pi 

Deschizind însă volumul de versuri, nu mai în-. 

tilnești firea asta combativă. E liniște de mormiînt 

acolo! şi '0 “atmosferă mocnită. Par'că ai intra în 

" casa rece şi simplă a unui, filosof, care raţionează _ 

m 

  O 
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Să fie gîndurile aceste caracteristice pentru ori- 
_ce luptător de seamă? Să fie oare eterna soartă 
“a sufletelor distinse, cari speră mult, se ridică prea | 
“sus, se frămîntă zadarnic şi — obosite — recad în 

" “starea de resemnare? a . 
Mulţi din luptătorii cu condeiul, din agitatorii 

. de idei, se pot asemăna cu acei actori de frunte, 
cari-şi joacă cu măestrie rolurile cele mai mari pe. 
scenă, distrează şi instruesc o lume de gură-cască, 
iar acasă îşi pling mizeriile nesfirşite, desbrăcați 
de toate fasturile' teatrale. Numai aici se simt iarăşi 

_-- —— oameni, cînd nu- mai trăesc jertfindu-se pentru 
mulţime. Lacrima e mai sinceră, cînd o verşi între, 
cei patru păreţi ai casei tale,. nevăzut, neştiut şi 
neaplaudat de nimeni. o 

Versurile aceste ni-l arată pe Gorun în intimi: 
tatea vieţii lui, în acea epocă a. tinereții pline. de 
iluzii şi de palate clădite în aer, 
mică decepție smulge coardelor si 

| acord de tristeță._E starea de susceptibilitate; Ciad” “ai tendința de a generaliza răul cel mai, mic, ce ți se întimplă, de a toarce, cu mintea neliniştită, ginduri negre fără sfîrşit, o a Aproape fie-care din versurile lui Gorun . cu. prinde o reiiexiune. .E critic une-ori şi aci. In tot cazul e mai mult cugetător, om învăţat care caută să deslege probleme, decit poet. 1 lar gindurile lui, . cînd adinci, cînd elementare, se leagă 'în urmă- 
torul âr, 

cind _cea mai” 
mţirei  cîte-un
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„ Qmenirea_e_o_turmă, | care-și trăește viața _ de___ 
instincte, ducindu-şi tăcută jugul soartei, fără nici a 
o încercare de a-l scutura, fără a se şti pătrunde 

de «lumina adevărului». In lumea ăsta toate 
vietățile işi găsesc locşorul fericit: poeți, broaște, 

maimuțe şi soboli.. Aici pînă ŞI. licuriciul e o lu- 

mină: mare... spre înserare. Nefericiţi sînt -numai” 

cei-ce scrutează rostul acestei veţi, căci ei văd, 

cum «<Stăpînul durerii». dă -fie-căruia cîte o.parte 
”, din suferință şi, ca un blestem, îl goneşte în lume, 

lăsîndu-l să se sbată, să alerge după visuri'sterpe, 

ca la sfirşit: să se. convingă, că «numai mormântul 
nu te minte». 

Un “popas pentru fie-care din drumeții aceştia 

oferă numai Îubirea, o floare întîlnită întrun cîmp . 
de, bălării. Cînd n'o mai ai, nu- ți mai rămîne decit 

ironia şi chinuitoarea amintire a. nădejdilor apuse: 
In tot lanțul acestor idei nu este nici o verigă - 

nouă. Sint gîndurile curente ale tuturor poeţilor 

pesimişti şi aii fost exprimate şi în literatura noastră. 
“Variația este numai în felul exprimării lor. Gorun 

e rece şi laconic, cind şi le îmbracă în haina 

versului și e blind și duios, numai cînd îşi „cîntă 
«sfinta, „dragoste curată»: 

- 

Cum aş putea, cum aş putea 
Să mi te smulg. din minte, 

- Din inimă să mi te smulg 

"Să fim ca mai nainte.
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Un nume numai tu să-mi fi 
“Și ei ţie un nume, . 
Să nu se ?ncrucişeze ?n veci 
A noastre căi în lume. 

Nenorocire să nu poţi Ă - Să nărui peste mine; | 
Şi eii, cu pîndul lini tit, - 
Să pot să-ți vreaă tot bine... = 

—.__ 

„ Dar din starea asta de sinceră şi blîndă resem- nare se deşteaptă une-ori. Filosoful îşi părăseşte lumea eului şi se coboară în toiul: de-afară, în- demniînd la luptă și luptind şi el însuși alăturea cu. cele trei zîne ale neamului: «Sfînta ură», crăs- bunarea» şi «libertatea». „Neamul îi se pare — ca și ui Petâfi, intro cele ră poezie — un leă -încă- tuşat, care ca mîine va face praf din zăvoarele ŞI |. lanţurile ce-l ţin închis. . Focul! luptei îi redă cre- dința în biruința cideilor miîntuitoare» cari: 
€... Hai, tăvăliţi-le ?n noroi! Din glodul grămădit de voi Vor creşte mai triumfătoare...» Si , 

de versuri. In bucăţile scrise în Proză și grupate. sub titlul <Alb Şi Negru» e mai viguros ȘI mai Stăruitor în direcţia aceasta. „Nu lipsesc nici aici - Părțile subiective, dar printre jeluirile pe. dărimă-
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turile romantice ale trecutului, ne alintă. une-ori 
cu glas de mîngiere și de încredere: 

«Muri-vom.noi ăștia, cari “ne-am corcit, ne-am 
artificializat ; muri-vor cei ce își închipuesc că ţin 

în mîna lor pîinea şi cuțitul ; muri-vor micii şi răii, 

cari se cred mari şi. puternici, “strimţii la inimă, 

cari se socot providenţiali, înguşti la minte, cari 

se zic dibaci și: ageri, flecarii, cari îşi închipue, 
că ei sînt trimbiţele lumii, — muri-va „toată puz- 
deria asta de neisbutiți, din treptele de sus, pînă 

în cele de jos... Neal însă _va.-trăi..și. își.va 
cînta înnainte veciniica doină... 

, o 

  

Şi care e doina cea vecinică ? 

e... Sperarea este. Sai: mai mult, e aşteptarea, 
e chemarea duioasă a celor ce se văd venind,:a 
celor ce vor veni, fără teamă şi fără îndoială...» 

Evident, fondul e pesimist şi aici, dar e mai mult 
pesimismul Moţului «care nu ride nică odată», 
pentru-că în inima -lui timpul a încropit durerea 
adincă pentru tot ce-a perdut. Moțul își poartă 
durerea cu liniște aparentă şi speră în vremuri mai 

bune şi răzbunătoare. În cîntecele sale,.de cari 
răsună văile purtătoare” de aur, el recheamă mereit 

figura eroului lancu: 

Fă Doamne-o- minune 'n ţară 
Şi-adă-ni-l pe Iancu. iară... 

. 

Î.
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Gorun e tipul ? Moţului, aşa cum însuşi îşi descrie * 

compatrioții din Vidra” şi din Albac: un amestec 

de voinicie, de sarcasm şi de visare melancolică. 

” Proza, în care se afirmă personalitatea lui Go- 

"run, este un gen literar deosebit. Nu sînt nici nu- 

vele, nici schiţe, ci mai mult observaţii. și studii 

“sociale, redate în formă impresionistă, — o proză 

avîntată, care .în literatura noastră datează mai 

mult de la Alecu Russo încoace şi e cultivată cu 

preferință de scriitorii romantici. 

Acest gen literar diferă esenţial de i impresionis- 

“mul modern. Fără a conţine jocul de fraze şi de 
“culori, fără a parada cu o pretinsă gingăşie a sim- 

țirei şi cu toate celelalte: apucături . rafinate ale 
modernilor, este totuşi mai mult o înşirare. de re- 

flexiuni sentimentale, dar asupra unor subiecte de 
cuprins naţional. | E 

<Vaet și tăcere», de pildă, se citeşte ca un: 

fragment din «Cintarea Romîniei» sai ca proza 
lui Ugo Foscolo şi a celorlalţi revoluționari. italieni. 

Chiar şi în bucăţile în care fixează figuri şi de- - .. 
prinderi din lumea celor mică și persecutați, sai 
analisează anumite stări sufleteşti, ca în minunata 
„descriere «Mina moartei», Gorun îi işi menţine-tonul 
impresionist de scriitor sentimental. 

N "X% 

„Cei-ce ai citit revistele noastre literare din anii 
din urmă, şi nu numai poezia, nuvela ŞI romanul: 
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ci pînă şi articolelele de critică literară, vor fi ob-. 

servat. de sigur, că multe din însuşirile lui Gorun 

le sînt cunoscute.. lată explicarea. | 
În acest început de <artă națională», de care.se 

"vorbeşte cu tot mai multă stăruință, “nota .princi-' 

pală o constitue sentimentalismul, pornit din, con-. 

statarea unei îngrijitoare faze de regres în conşti= 

inţa de neam. Momentele, cele mai importante din 

viaţa. noastră intelectuală sînt marcate prin pole- : 

mici acerbe, de-o ironie sdrobitoare, dar necesară. 

Cercetările istorice atrag din noi. şi indreaptă pe 

scriitor şi cititor spre trecut şi 'spre popor. Cri-. - 

tică şi îndoială multă în toate. - 
Gorun este expresia nobilă a acestei epoce li . 

terare. i Du 

 



„ Despre Delavrancea. E 
' — CU! PRILEJUL APARIŢIEI OPERELOR SALE COMPLETE 1) — 

  

De zece ani aproape: numele lui Delavrancea a 
„dispărut din coloanele. revistelor literare şi e pro- 
„nunţat astă-zi mai mult de redactorii ziarelor coti- 
diane, de cite ori e vorba de o adunare publică 
furtunoasă sai de vre-o noauă criză ministerială. . 

- Generaţia, ce se ridică, abea mai ştie cînd şi ce . 
fel de literatură a făcut Delavrancea, căci scrierile 
lui n'ai ajuns încă la acel grad de popularitate, 
care asigură unei opere actualitatea. | | 

Opinia publică e nestatornică în convingeri şi. “în sentimente, ca o femeie necredincioasă. Ea cere * continue stimulente şi atențiuni delicate, continue daruri, pe. cari să 'le poată gusta, căci alt-fel îşi caută alte adăposturi. Ati venit alţii, mai mici dar mai îndrăzneți. Lumea-i citește pe aceștia, iar. poe- ticul nume Delavrancea se aude doar în zile de _Sărbătoare, cum s 'ar vorbi de un prooroc uitat. 

  

1) Articolul de faţă a fost 
letoanele din Lupta şi din 
Delavrancea, 

scris înainte de a cunoaşte foi- 
Timpul ale d-lui Iorga despre 

+
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Cine e de vină? 

Politica ; ea ni la smuls din cîmpul literaturei şi 

Pa aruncat în val-virtejul uriei lupte, unde nu 

mai este. linişte, nici prilej de concentrare asupra 

unui subiect literar, ci patimi-şi hărțueli istovitoare. 

Şi mai e vinovată şi critica literară, care pentru 

opera lui Delavrancea, a fost de o rară'nedreptate. 

şi stîngăcie. - 

«Politica este cel mai înverșunat duşman al lite- 

raturei — scrie însuşi Delavrancea, răspunzind re- 

dactorilor de la. Viaţa la învitarea .de a le cola- 

: bora. Politica te absoarbe. O singură speranță mai 

" rămîne unui luptător convins: din jertfele de astăzi 

va naşte binele de. miine. Cine nu se simte ca: 

pabil' de a se jertfi astă-zi și totuşi continuă dea 

face politică, este un element mai mult al imora- : 

lităţei de miine. Ori dai tot, ori sporeşti numărul 

' şarlatanilor.: Şi ei, dorind să-mi fac completa da- 

torie în luptă, văz cum trec anii, fără a mă i putea 

odihni un moment...» 
Din 'două apostolate, pentru cari simţea de o 

potrivă vocaţiune, Delavrancea s'a hotărit pentru 

cel mai ingrat. | 
Politica și literatura ! 

“Fără a fi elemente eterogene,. sint totuşi destul 

„de îndepărtate una de alta, pentru a le cultiva cu 

“succes pe amindouă. Politica, în . înțelesul defini-. 

țiunei d-lui Delavrancea, de a se jertfi cu totul 

pentru binele public «de miine», înseamnă îmbră-
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țişarea ' tuturor problemelor sociale, începînd. cu 
gospodăria statului, pînă la cele mai mici trebuințe 
ale: individului, ca factor în Stat. Şi odată: ce îm- 
„prejurările te încurcă în sisteme politice cu aju- torul cărora vreai să te menţii pe un teren de "luptă continuă, trebue să renunți la toate preocu- pările estetice și literare, ce-ţi frămîntaă mai "nainte: mintea şi inima. -- Si | i 
A! dacă politica 'n'ar avea alt înţeles de cit acela de luptă naţională ! In acest fel de luptă saă în- rolat şi artiștii în toate timpurile. Poeți şi proza-- tori aii mers adese-ori în fruntea. mișcărilor sociale romantice, fie ca agitatori, fie ca sămănători de idei. In acest cas nu e: nevoe să renunţ la munca literară, cînd din. potrivă ea are a sprijini în mod viguros politica în stil mai ideal, în direcţie cul- turală mai mult. : : . 

Rămîne în sarcina celui ce va analiza opera politică a d-lui Delavrancea, de a constata, întru cît a fost om politic în înțelesul practic al cuvîn- tului şi în ce măsură luptător naţional? Acela va avea să stabilească şi momentul, în care Dela- -. vrancea a încetat a fi artist în tot felul săi dea înțelege teoriile politice, exprimate în acel lung şir de articole Şi de cuvintări publice, în care își. ridică glasul «în numele suferinței şi al drepturilor imprescriptibile>, concepiînd ființa etnică a Ro- „mMiînilor «ca un gigant şi secular copacii, ale -că- 

1
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ruia rădăcini despică stincile, străbat Carpaţii şi 

_se înfig adinc d'o parte şi de alta, ale căruia ra- 

muri sănătoase și: pline de rod, pleacă mindre 

din pustele arse de soare ale Ungariei şi se apleacă 

' fermecător peste apele Danubiului»... a 

Aici relevăm numai faptul caracteristic, că Dela- 

vrancea se desparte de literatura propriii zică (căci 

discursurile lui aii și ele valoare literară) tocmai 

în timpul mişcărilor naţionăle de peste munți. 

Curentul naţional. l-a luat cu sine, purtindu-l tot- 

deauna pe creştetul valurilor celor mai înalte şi 

mai periculoase, ceea-ce ne-ar explica hotărirea 

-lui categorică de a se consacra cu totul politicei. 

“Iar consecinţa psihologică ar fi, că astă-zi curentul 

acela ne mai manifestindu-se cu atita putere, Dela- 

vrancea să revie la vechile sale ocupaţiuni. 

"- Publicarea operelor complete să fie oare un în- 

ceput al acestei reveniri? 

„Va depinde de multe, înaintea tuturor şi de felul 

cum îi vor fi primite operele în forma de astă-zi, 

“grupate din noii și revăzute radical. Presupunerea 

noastră o întemeiăm şi pe cele cite-va accente de 

"neîncredere -a autorului față de public şi de critică, 

cînd în prefața sa - dorește “editorului :<mai mult 

noroc decît acela pe care l-a avut autorul». 

. Neîncrederea aceasta, d. Delavrancea o are de 

mult și este — mi se pare — unul din motivele prin- 

cipale, cari Pai determinat, acum 10 ani, a depune» 

7 , ,
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condeiul. Era “scîrbit de falsitatea unora şi de 
atacurile triviale ale altora. S'a refugiat în poiitică, 
pentru a scăpa de-acea atmosferă de inimiciții 

„- întime, care din nenorocire înfăşură lumea artistică 
şi literară. In politică — zice întrun loc — ştii -cel 
puţin cine-ţi e amic-şi cine adversar, știi că elo- giul şi critica, fie Şi nedrepte sînt sincere, ştii * în cine să ai și în cine să nu ai. încredere.” Pe când în literatură amici şi neamici îşi potrivesc masca şi lovesc pe: furiş — lovitură cari numai pe cei cinici îi lasă cu totul impasibili..> 

Este în adevăr interesant să ne oprim. puţin” la aceia, cari prin criticile lor aii căzut ca nişte umbre peste o activitate luminoasă şi a vedea, cum s'au. “reflectat operele lui Delavrancea în .judecata -criti-” cilor contimporani. . | 
D. Gherea profită, la timpul săi, de prilejul apariției celor dintii două volume al€ «talentosului şi simpaticului nostru nuvelist» şi îndeosebi de criticile atît de contradictorii „asupra lor, pentru a 

e Icari în artă, 
| opera lor de cea visată, pe care aii voit, dar n'auă reuşit, să o întruchipeze.
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„Dacă: d-l “Gherea ar reveni, cu 'ocazia apariţiei 

operelor complete și ar discuta temeinic valoarea 

estetică a scrierilor d-lui Delavrancea, sînt convins 

că ar avea multe de spus. Ă 
„Cu atit mai locvace este d. Pătrascu.. 
D-sa a consacrat - <Şultănicăi» şi <Trubadurului» 

„un studiă amănunțit, lung pentru cei ce vor să 

se distreze şi absolut nedrept față de autor. . | 

Criticul caută şi — de sigur nu din vina lui De- 
lavrancea — «nu găseşte nici'o trăsură de unire 
între modul său de înțelegere şi felul cum sînt 

acolo date lucrurile» (p. 70). Şi zice că nu înțelege, 

fiind că autorul, în loc de a «idealiza realitatea», 

"o. sdruncină, — «sdruncinare provenită din o im- 
"presionabilitatea ' bolnăvicioasă. și din o fantazie 
prea violentă, care, împreună, desfigurează, -ca o 

oglindă convexă saii concavă, mărind exagerat o 
partea din priveliștea ce'o are în față, iar pe alte 

părți le micşorează infinit...» E 
- Pe de altă parte, d. Pătraşcu vrea să. ştie, că - 

Delavrancea nu. se coboară în inimă şi în gîndul 
omenesc. «N'are nică un eroi, înfățişind un interes 
şi care să fie cuminte(!), trăind omeneşte şi real 

_în mediul în care se găseşte...» În resumat: lipsă 

"de viaţă reală şi de unitate de caractere; încolo 

_ descrieri poetice şi teorii din întregul cîmp al cer- 

cetărilor ştiinţifice. 
La concluziile acestea d. Pătrascu era fatal să 

ajungă, .de 'oare-ce d-sa s'a poticnit; de fraza bo- * 

7
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Săţia stilului; fondul dis 
_ternica vegetaţiune st 
în potriva stilului se reeditează de cîte- „lui Delavrancea vin în discuţie. 

dacțiune, barbară 
în care se vorbeşte de <bo 

  

gată din cele două volume, după cum singur ne-o 
mărturiseste :. N ID | | 

«Acum să încercăm a. scoate din cantitatea 
enormă de cuvinte, care stă peste Sultănica sai 
Trubadurul; să ridicăm frazeologia . în sus şi să 
căutăm pe. dedesupt. Vom vedea că nu va rămînea 
„de cit schelete de cîte două oase» (p. 68). 

Cu. sistemul acesta de a «ridica frazeologia în 
sus» 1), pe care criticul trebue să-l. aplice la sine, 
înainte de-a căuta «pe dedesuptul» operei, era grei de 
a găsi cuvinte bune pentru opera lui Delavrancea. Tot de frază se împedecă un critic anonim din Națiunea (1887, 15 Maiii). Acesta-i tăgăduieşte de-a dreptul cundaşterea limbei romîneşti şi pu- terea de a crea o'operă de artă... Alt recensent, de la Lupta, nu găseşte în „Sultănica de cît «bo- 

pare sub brilianta şi pu- 
ilistică...» Toată cruciada asta 

ori operele 

Ast-fel Enciclopedia „Română publică, într'o re- 
».0 scurtă biografie a nuvelistului, 

cuvinle» şi de-o: 
Sar fi putut apli 
ÎN 0 . ” ă 

1) D-l Pătraşcu are o 

“exagerare de imagini, căreia îi 
ca cu multă dreptate critica lui 

: «Dacă am netezi fiinţa Sultănicăi de asperită 
fată. de oraş» (p. 77). 

ă 

7 

ţi... poate car sta în picioare ca.o | 

găţia nesănătoasă (2) de - 

| deosebită predilecție pentru acest. gen” de abstracțiune, ca de pildă; 

7
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Maiorescu din beţia de cuvinte...» Și: tot în acest: 

sens judecă Gaster, în Grundriss-ul lui Grâber, 

mai adăogind, drept grave învinuiri: «melancolia 
patriotică» ce străbate toate nuvelele şi povestirile 

lui Delavrancea, dragostea pentru elementul ţără- 

nesc şi spiritul reacţionar faţă de străini. Dintre . 

toți singurul Sphinx (Racoviţă), criticul de la Ro- 

mânia Liberă, naiv une-ori, dar cu destulă carte şi 

mult bun simţ, se deosebeşte de ceata acestor cri-. 

tici unilateral. 

Sphinx pune limba lui: Delavrancea alăturea de: 

proza lui Odobescu şi. de poveștile lui Ispirescu 
'şi o: compară cu un vas de mare preţ, ca material 

şi ca muncă. artistică, iar încolo își formulează ast- 

fel judecata asupra scriitorului nostru : 
? «Cind un om vine cu bună-credinţă, deplin stăpin 

pe materie şi-ţi spune în limba ta, despre tine şi 

ai tăi, cînd îţi dă cîte-va ceasuri de adevărată 

emoţiune şi-ţi aduce pe dinaintea minţii icoane şi 
ființe pline de viață palpitinde încă din. imediată 
lor rupere din traiul celor de un neam cu tine; 

cînd desfăşură vederii tale. privelişti şi decoruri, 

cari ţi-ai încintat copilăria şi-ţi mai alină şi azi 

'amarul, cum Să nu tresară în tine o coardă în 

„epoca de armonie sufletească prin care trecem şi 

să nu dai prețul cuvenit muncei şi străduinței....> 
, , 7 

Din toate părerile aceste ale criticilor — aşa de 
diferiți ca valoare, — înşirate aici fără multă ordine,
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aşa cum ai fost exprimate, vagi, “nedocumentate, 
„vom. desface în cele următoare numai cîte-va idei, - 
căutînd a le clarifica: cu mijloacele ce ne stai în 
putinţă. In general dobîndim convingerea că criticii 
contimporani n'aii înțeles opera. d-lui Delavrancea 
şi nu i-aii făcut dreptate după meritul ei. 

m 

Parcă ar fi-avut.să analiseze scrierile unui di- 
letant în ale literaturei, cu fraza torturată, cu lipsă 
de ori-ce legătură logică între cuvinte, cu treceri 
nefireşti de la o noţiune la alta, atit de mult.-s'aii 
supărat criticii noştri, vorbind în special de' limba 
şi stilul lui Delavrancea. Nici unul n'a voit să mai | 
cerceteze motivele, de care autorul. s'a condus, 
întrebuinţind acest stil şi nu. altul ; nimeni nu s'a: 
mai întrebat, dacă nu cum-va acesta este stilul in- 
dividual al autorului, pe care nu voeşte şi nu 
poate să-l părăsească, ori cît ar interveni- critica. 

o mare greşală a multor critici, de a combate! 
tot ce: e personal întrun autor şi'a f intoleranţi 
față de acei scriitori, cari pînă și în limbă se deo-. - sebesc de alţii, aducînd elemente nouă, deschizind 
artere neexploatate încă din minele atit de bogate în aur ale limbei noastre. P Delavrancea. este şi om de Ştiinţă. 

| a, i „Lasă că în discursurile lui, cu toată nota impresionistă, do- 

— v 
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vedeşte o erudiție multilaterală, o orientare te. 

meinică în diverse ramuri ale ştiinţei. Dar a făcut 

şi publicat şi studii de estetică și de literatură, 

“iar aceste' sînt destul de serioase, pentru ca pină 

şi d. Pătrașcu să presupună, că autorul Sultănicăi 
nu admite limba artificială. ca principii estetic și 
că toată artificialitatea, de care vorbeşte, e mai 

“mult aparentă. d ” ” 
«O limbă “artificială — scrie. " Delavrancea: — în- 

tunecă mintea, tae avîntul unui artist, împuţinează : 

_gindirea, turbură priceperea dreaptă şi adincă, îm- 

„prăştie 'o spoială de cultură adevărată, împiedică 
- progresul limbei, împiedică originalitatea şi, în 

sfirşit, atiţă, creiază și întreţine secte...» | 

- De ce nu lor fi crezut pe cuvint? „Pe scriitorii 
sinceri îi înţelegi şi cunoşti bine, numai ținînd 

seama de propriele lor mărturisiri. Şi mai ales că 
cele cuprinse în pasagiul acesta sînt întemeiate 

pe cunoaşterea 'literaturei romînești şi a procesului 

de desvoltare a limbei noastre literare. - ” 

“In cadrul lucrărilor sale literare Delavrancea. 

-constată, că limba scriitorilor în viață e prea să-. 

racă şi aceasta tocmai din pricina caracterului ar- 

tificial, pe care îi l-ai dat «pe de o parte italo- 
mania lui Eliade și dulcele, efemeiatul, anemicul 

şi nehotăritul din limba lui Bolintineanu, iar, pe . 

de alta diversele influențe străine. Cei ce vor să 

se întoarcă la isvorul adevăratei limbi literare, îl 

vor găsi în școala cea trainică şi mare a popo- 
3
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ruluii, ilustrată în urmă 'de Costache Negruzzi, de . 

- Bălcescu şi Alecsandri...» 
La aceste convingeri ale lui Delavrancea vom 

mai adăoga apoi: înclinările lui către istoria veche 
şi limba .cronicarilor, . îndeletnicirea continuă cu 

. poezia populară, în sfîrşit obiîrşia lui din popor, — 
şi iată la un loc toate . elementele, din cari sai 

alcătuit acel stil ce-l caracterisează, acea limbă 

originală, care poartă pecetea unei individualități 

a-parte în literatura noastră. | 
„De la început, în'. <Sultănica», bate la' ochi în- 

grămădirea de imagini, de metafore şi culori, în 
 descripţiile cele lungi mai mult de cit în dialoguri. 
„Aceste sînt întiiele semne ale stilului individual, 

“semne cari se menţin pînă în sfirşit; în măsură 
mai mare ca la Eminescu de pildă, care în <Săr- 
manul Dionis»: pornise în aceeași direcție de este- - 
tică a limbei. 

Saturaţia de figuri şi de tropi o găsim la: toate 
temperamenrele expansive de artişti, la: scriitorii 

„mari în epoca lor de evoluare şi de cîte ori o cere 
caracterul scrierii lor. - | 

F. Th. Vischer, esteticul bine cunoscut şi la noi, 
numește pe Shakespeare individualist descriptiv 
şi prezintă stilul lui ca model de stil individual, 
pentru-că de cite ori voiește să descopere ' adîn- 
cimi de ale spiritului, o face cu ajutorul unui stil 
îndrăzneţ şi particular, cu figuri patetice. Subiectiv 
și absolut liberal în aplicarea regulelor de limbă,
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mareje scriitor englez desconsideră cu îndărătnicie 

ciasicitatea stilului. De-asemenea- Goethe în JPer- 

“Zher. şi în corespondența sa 'trece cu dispreț su- : 
veran peste multe legi liriguistice, introduce o 
-mulţime de provincialisme. Vischer mai semna- 

lează pe Schiller și pe Jean Paul ca fiind vecinic 
neatenţi la proporţia dintre cuprins şi formă. 

Ca şi aceştia Delavrancea aplică numai:în pu- 
ține locuri aşa. zisa lege a economiei în limbă. 
Cuvintele fiind culorile cu cari artistul redă opera 

 fantaziei şi a simţirei. sale, e natural ' ca aceste 

„culori -să fie cu atit mai saturate, cu cit fantazia 
şi simţirea “artistului sînt mai puţin limitate; 

- Modul dt a zugrăvi al lui Delavrancea este la 
început mai mult'naturalist. De aci predilecţia pen- 
tru acea nuanţare fină şi insistare asupra amănun- 

„telor, cînd descrie de pildă «ulițele strimte, joase, 
dosnice şi pustii. din preajma grădinei Icoanei» 
saii «cimpul de iarnă stropit de picurul de singe 

cald al Sultănichei !>. lată pentru ce multe din fi- 
gurile lui sînt atit de complect fixate — vorbesc 

numai de exterior .de-o camdată — în cît le vezi: 

în carne şi 'n oase, cum e figura deşirată a lui... 
Iancu Moroi și lasciva lui soție saii — citez. ca 

specimen rar la literatura noastră — figura Sultă- 

nicăi în următoarea situație: 

«Sultănica sughiță ; două văi îi se îndoaiepe o 
parte şi pe alta â chipului ei de şofran; iar pe” 

umerii obrajilor îi joacă şi se schimbă două nis-.
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fele de rumeneală ;. ochii ei sînt acoperiți de o 
“lumină, care din albul lor.se întinde şi se moaie 
în “nişte gene negre şi lucioase; privirile-i ascuțite, 
'scăpate din umezeala. ochilor, trec : prin geamuri 
şi se înneacă în zarea zilei; gura-i pare mai mare 
ca de obicei, mai deslegată, mai resfrîntă ; buzele 

"aprinse le simte în calde.sărutări ; svîrcurile ure- 
chilor îi ard; părul e mototolit sub marama sa 
dată pe'spate ; rochia e sucită -pe trup ; năjițele 
opincilor deslegate. Sînul îi se bate de-o povară 
grea ; se pipăie, îşi încheie. cămaşa la git, clipeşte 
zorit. și fugind cu privirea de o privelişte. groaz- 
nică, ascunde ochii în umărul de sgîrciu şi de 
os.al mamei Stanchei»... N | 

Tonul acesta descriptiv. îl regăsim astăzi la cîți-va 
tineri prozatori moldoveni, desvoltați sub netăgă- 
duita influență a: lui "Delavrancea, şi contrastează 
plăcut cu acea sobrietate de stil forţată a altora, 
cari scrii sub influența literaturei .realiste străine. 

Mai greoaie sînt însă perioadele de comparații 
şi de atribute adjectivale prea des repetate, cari 
Jjignesc prin chiar bogăţia lor:. | 

<Mama Stanca intră în casă, 
părete ; chipul ei era ca mustul. 
vijiia ca scocul morii; la 

trintind uşa de 
de bozii, auzul îi 

încheietura fălcilor şimțea - două ghiulele de Plumb ; capul îi era grei ca an burduf pe apă; picioarele îi înghețaseră pînă la glesne, — şi virtejind ochii roată, aruncă privirea 

2
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că un palo cu două tăișuri î în obrazul Sultănichii, 
care înmărmurise stană de peatră...» N 

E o sănătate prea esuberantă în puterea - asta 
'de a colora. Dar aceste părți sînt tot mai rare în 

scrierile ce urmează după Sultănica şi sînt plăcute . 

unde provincialismele atît de romineşti aă intăie- 

tate, dar supără unde pitorescul pare factice. In. 

schimb urmează. șirul de pasteluri. și de poveşti 

smulse din atmosfera” creată de-o anume stare su- 

fetească, . o stare între "vis și viăţă». Scrierile - lui 

Delavrancea iai o direcţie mai pronunțat roman-. 

tică, stilul lui impresionist atinge o subtilitate unică 
în literatura. noastră, cu construcția sa Aligrană, 

cu fraza dulce și mîngiioasă, cu acea ornamen- 
taţie fină de culori, cu acele jocuri de umbre şi 
lumini, care ne arată o culme artistică. cucerită - 

prin. muncă şi talent. 

După stil, critica .a atacat figurile din. scrierile 
lui Delavrancea. N'are figuri întregi, n'are eroi. 
mari şi... «cu minte», zice d. Pătraşcu. 

“Că nu sint. mari aceşti eroi, admit. Autorul 
singur ne-a mărturisit, că are un cult nemărginit 

pentru cei mici. «Biserica mea istorică, în care 

mă retrag une-ori, cuprins de pietate, este, de jos 
pînă sus, cu sfinți mărunți, uitaţi şi necunoscuți, 

cari ştii însă să fie mari în fața durerei şi a 
-morței...> 

N
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- Din trecut, ca şi din viața ce-l înconjoară, li 
- "atrag mai mult eroii mici, al căror psihic î] -stu- 

diază. Dar cine va putea tăgădui, că la Dela- 
vrancea şi acești eroi devin mari, pe cum mare 
trebue să ajungă sub condeiul'unui adevărat artist 
ori-ce figură nenorocită dintr'un colț de stradă. 

Urmăriţi însă toate personagiile din schiţele lui 
Delavrancea. Nu sînt ele atit de vii, atît de clar 
fixate, în cit vi se imprimă în minte pentru _tot- 
d'a-una? Şi nu 'este oare acesta scopul pe careil 
urmăreşte. ori-ce artist? | 

_ lată Sultănica, în simplicitatea ei naivă; cu mîn- 
dria ei castă, căzînd la cea d'intăi adiere a. iu- 
birei. Urmăriţi-o pînă în momentul cînd, nenoro- 
cită; palidă că -o 'stafie şi sprijinită pe-o ' ramură. de alun, urcă pieptul muscelului, părăsindu-şi vatra 
norocului și a nenorocire. In jurul ei tabloul atit 
de melancolic, aerul atit de deprimant, ca după o înmormâîntare, săvirşită unde-va, departe în adincul. unei văi... Şi totuș figura ei e reală, — o. muri- bundă cu ochii frinți, aruncind ultima privire spre satul din urma ei. . 

Tot atit de reali sînt acei bursieri universitari, reprezentanți ai unei gen 
de „voință și de energia faptelor. Pe torul îi studiază, îi disecă așa zici 
nu însă pentru a-i expune vederi 
d'a-una compătimindu-i şi trai 
care iubire, 

şi studenți 

erații lipsită 

aceştia au- 
nd anatomiceşte, | 
i publice, ci tot- - 

tratindu-i cu o oare- 
Delavrancea nu 'este dintre autorii, 

7
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cari plutesc de-asupra “figurilor ce-i preocupă, bu- 

curîindu-se de svircolirile lor, rămînînd pururea 

obiectivi ŞI severi. Nică ironia, nică caricatura nu .: 

intră în manierile lui, ca la. romancierii francezi, 

cari, tratînd aceleaşi subiecte, soarta eroilor „mici 

ai, zilei şi micile pasiuni umane, se înalță hohotind 

de-asupra lor şi le biciuie cu cel mai necruţător 

sarcasm. EI îşi deplinge eroii, cînd se coboară în 

sufletul lor, sai simte un desgust pentru împreju- - 

rările ce i-a creat. Pe ică pe . “colo îi, îmbracă “în 

haina. umorului, ca pe naivul din «inel», pe”. 

domnul Vucea, tipul dascălului unei epoce dis- 

părute de curînd, saii pe Hagi "Tudose, fenomenul 

de sgîrcenie. E mai om cu oamenii şi de aceea 

nu € nimic falș, ci totul simţit în personagiile lui, 

totul adevărat. 
«Geniile mari—scrie autorul, protestind î în- potriva. 

tendinței de a introduce în operele de artă carac- 
tere nefireşti şi eroi de paradi — creiază eroi mari, 
talentele însă pot crea eroi mai mici, dar totuşi 

vii, cari simt, se mişcă, suferă, gindesc, se luptă 
şi cad ori isbutesc, dar vezi în, ei ființe posibile. . 

"Ei ne lasă” iluzii despre o viaţă a lor, simţim că. : . 

avem de a face cu oameni şi'riu cu păpuşi». 

Așa sînt eroii mici ai «talentului» Delavrancea; 

oameni întregi, suflete complexe, firi nu tot- dauna 

armonice. Sint vieți variate, ca fenomene sociale, 

ce- răsar, se cheltuie și se prăbuşesc de-o crudă 

lege a naturei şi cu o consecvență logică absolută.



40. “IL. CHENDI 
  

" Cosmin din. «Pataziţii» e ca un codamnat la 

“moarte. "Această tristă figură, cu trecerea prin toate 

nebuniile unei femei sensuale, cu oscilarea continuă 

între desgustul de păcat şi dor de-o viață mâl 

pură, cu sbuciumările lui sub greutatea unei fapte 

inconştiente, cu diferitele crize de conştiinţă, Con: 

stitue. una din cele mai luminoase probe de felul | 
-.. cum Delavrancea îşi concepe. eroii săi. . 

«Literatul cînd concepe un temperament ori un 
caracter,. un tip ori o existenţă, stoarsă de însușiri 

personale, un eroi ori un viţios, ori care ar fi 
traiul, viaţa şi faptele lui, scriitorul poate să-l urmă- 

rească în tot: şirul vieții. // a de mic, şi numărind zi 

cu 'zi, fapt de fapt. simţire cu simțire, ne pre- 
zintă o operă completă; un lanţ de circumstanțe 
impresii şi dorințe, o logică a sentimentelor umane. 

Cuvintele aceste sînt ale lui Delavrancea (Ro- 
mânia Liberă 1883, 10 lulie) şi toate caracterele 
din operele lui, pînă şi cele mai secundare, pro- 
bează că. a urmărit strict teoria esprimată „mai 
sus, — teorie care din capul locului exclude hazlia 
învinuire despre: cartificialitatea figurilor» lui De- 
lavrancea. - 

Adevărat că autorul ne prezintă o mulţime de 
temparamente maladive, studenţi isterică, italieni 
holerici, femei căzute, etc., dar de unde era să-și 
imprumute subiectele dacă nu din societatea noastră 
care-i imbie asemenea apariţii ?.. ! 

4 - a



Părintele S. FI. Marian. 

Cind îl vezi an de an printre ceilalți membri ai 

- Academiei, cu aerul acela de sănătate de la munte, - 
cu fața turnată parcă'n bronz, frumoasă, senină și 

plină de bunătate, îţi vine să te apropii de el” 

"şi să-l rogi,ca pe un bunic, să-ţi povestească ceva. - 
E:omul care cucereşte repede şi a cărui încredere 

-o dobindești uşor. Nu cred ca părintele Marian să 
aibă duşmani personali, precum şi în literatură nu 
are decit sinceri părtinitori. 

Poate tocmai graţie acestei însuşiri a reuşit să 
pătrundă atit de mult în tainele poporului. 'Ţără- 
nimea ngastră, ca şi de aiurea de altfel, neincre- 
zătoare față de surtucar, sfioasă față de preot şi 
învățător, de felul ei nu e comunicativă, cînd o! 
ispiteşti. asupra . credințelor saii a obiceiurilor cu-: 
rente. Babele, acele- nepreţuite depositare de co- 
mori literare vivante, vrăjitoare gheboase și hirce 
posnașe, cari povestesc seara la șezătoare, tac 

chitic de teama de a nu li se lua darul, sai dea 

păți vre-o neplăcere cu autoritățile civile. Numai 

înnaintea acestui cercetător copiii se simt bine şi:
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"Şi rostesc drăgălaşele lor non-sensură din versu- 

rile jocurilor copilăreşti ; fetele îşi destăinuesc jalea 

prin doinele lor; moşnegii devin vorbăreţi și spun 
la balade şi la cîte-o „vorbă înţeleaptă din bătrîni, 

iar sbircitele măicuţe îi flecăresc de 'vircolaci, de 
„ cățelul pămîntului, saii de alte minunăţii de-aceste, 

descoperindu-i tot-odată formule frumoase pentru 
vindecarea boalelor şi a necazurilor, ca: 

„Două stele, logostele. 
> Aduceţi dragostile mele, 

De trei ori 
Pină ?n zori 
La astă 'ulcea cu flori. - e 

Anul trecut, la desvălirea bustului Jui Eminescu 
fusese şi părintele Marian la Dumbrăveni. Actul 
solemn. se terminase şi oaspeţii se aşezaseră la 
masa cea bogată, ca să înceapă â doua parte a 
praznicului, Părintele însă lipsea de- la masă. Lu- 
mea, foarie îngrijată, îl căută pretutindeni şi iată-l: 
într'o parte mai ascunsă a parcului, înconjurat de 

„ Popor, tineri şi bătrîni, intrase într'o discuţie pa- 
sionată de ştiinţă populară şi-şi hota întrun carnet: 
o nouă legendă despre o floare de cîmp. 

Cazul e caracteristic nu numai pentru felul cum acest om de carte iși adună mater ialul, dar şi pen- tru întreaga lui personalitate. | 7 

%
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A vorbi despre! activitatea principalului reprezen- 

tant al folcloristicei romîne înseamnă un act de 

dreptate” și de recunoştinţă pentru o muncă înde-. 

lungată şi pricepută. - 
Astăzi cercetările folcloristice stagnează cu „to- 

tul. Nădejdile și entusiasmul cu care se porniseră, 

după apariţia poeziilor populare ale lui Alecsandri, 
n'aii avut rezultate, a căror valoare să stea în ra- 

port cu vastul material îngrămădit de atunci. “Tot 

"ce s'a scris prin «Foia societății Romînismului». 

«Colunina lui Traian» și prin alte reviste iubitoare -. 

.de folclor, n'a întrecut nivelul diletantismului. Acele 

sute de articole,  resfirate pretutindeni şi iscălite, 

de nume destul de ilustre, nu sint de cit refle- 

"xiuni impresioniste şi banale. asupra vre-unui mo-. 

tiv din producţiunile poporului. Ne-a lipsit în tot- 

d'auna un spirit puternic de sinteză, care din toate 

„aceste momente să fi reconstruit sufletul poporu- 

“lui şi să fi pus bază solidă la' o etno-psihologie 

romînă. ȘI n'am avut nici scriitori, cunoscători ai 

folclorului popoarelor. învecinate, așa că în toată 

literatura asta. de încercări .folcluristice nu găsim 

__ aproape nici un studii comparativ, cu care să ne» 

„mîndrim. E 

Ca şi pe alte terene, s'a exagerat şi în direcţia 

aceasta. . | 

La început, după primele publicaţiuni, bucuria 

era generală, ca după descoperirea . unui tesaur. 

Scriitorii noştri găseai în fie- care zi. cite o nouă
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dovadă în sprijinul originei noastre: daco-romane - 
şi cele mai naive legende: serviati: ca materia] pen- 
ru susținerea celor mai absurde teorii. 
„Acestui curent de rătăciri generale s'a opus un 

alt curent, provocat şi de. ciți-va cărturari ovrei. 
:- Oameni, cari fără a cunoaşte -poporul, fără a f 

făcut studii la vatra lui, aă voit să aplice și la noi 
metodele de .cercetăre şi teoriile cîtor-va învățați 
germani, (germani numai 'cu numele, caci Stein- 
thal și Lazarus eraă și ei ovrei!) dar căzind în 
alt. extrem, răminînd pururea raţionaliştă, mai mult 
speculanți de cît speculativi, n'aă reuşit să dea soluţiuni definitive şi şi-aii "îndreptat mai târziă paşii spre alte regiuni. a a Ast-fel, cu studiile folclorice, considerate: din punctul de vedere al stiinței, stăm încă tot la în- ceput. În schimb însă materialele iai proporţii tot mai mari. Prin reviste speciale, prin serii, de vo- lume ele se înmulțesc în continui, se reeditează - Chiar material vechii, adeseori fără nici un sistem şi fără nici un gust, 

3 „___Îm starea aceasta e natural ca privirile să ni se „îndrepte spie singurul scriitor serios, care înaintea sa avut tot-deauna 'un: scop lămurit, şi m'a făcut nici odată muncă de mîntuială, ci'în cele vre-o două-zeci de volume a depus rezultatul unei trude de aproape patru decenii și al unei gîndiră drepte.. 

IE
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lntiiele lucrări ale d- lui Mariân apar prin «Foaia 

Societăţii | “pentru cultura din Bucovina» şi în re- 
vistele d-lui Haşdeu,-unde debutează alăturea cu. G. 
Dem. Teodorescu, pe care îl lasă în urmă. - Sînt 
cîte-va balade de prin Bucovina, transcrise exact - 

din graiul poporului şi însoţite de scurte comen- 

tarii. Aceste balade, împreună cu doinele şi cu 
“horele bucovinene alcătuesc întiiele! trei volume 

„> de literatură populară (1869—1875), cu cari își 

creiază loc printre folcloriști. E material pur, fără - 
nici un studii, cu cîte-va cuvinte modeste. ca in- - 

-troducere — modestia în scrierile d-lui Marian e 

tot-d'auna evidentă — dar alegerea și gruparea 

acelui material se cunoaşte numai de cit priceperea 
specialistului. 

Autorul nostru se adînceşte apoi tot mai mult 
în scrutarea materialului, în sistemizarea lui pentru 
urmărirea metodică a unui şir de idei. Intrerupe 

" de-o-cam-dată adunarea poeziei şi . studiază. feno- 
mene din viața sufletească a poporului în trei di-.- 
recțiuni distincte: poporul în viața sa familiară; 
poporul în credințele sale; poporul şi natura. - 

Din aceste trei puncte de vedere a adunat an 
de an, personal şi din scrierile și tipăriturile al- 

_tora, tot ce .poate servi pentru desluşirea acestor 
- frumoase probleme şi “pentru fie-care a întocmit 

cărţi,. cari vor răminea temelia tuturor. cercetărilor 
viitoare. 

In cele.trei: volume «Naşterea», «Nunta» și «In- . 
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“mormiîntarea la Romini însoţeşte pe: țăranul nos- 

tru neaoș şi păstrător de: credinţe. străbune din 

leagăn, de la întiiul salut al 'ursitoarelor, pînă la 
_mormiîntul cel scăldat: în. lacrimele. bocitoarelor: o 
viaţă plină de poezie, cu cele mai variate obiceiuri, 

naivă ca viaţa unui popor în . virsta copilăriei, dar 

“-curată. 

In alte trei” volume despre «Sărbătorile la Ro- 

mînă» trăim o jumătate de an din viaţa tăranului, . 

de la Moș Crăciun pînă către Sinziene. Aici pă- 

rintele e și mai pătrunzător. Toate figurile şi toate 

obiceiurile, legate de lungul şir al sărbătorilor 

creştine şi păgîne, sint salvate ast-fel pentru pos- 
teritate.. Şi nu ne îndoim că își va conținua opera, 

publicând şi studiile asupra - celor-P'alte. şase luni 
ale anului,. dind 'ast-fel o monografie complectă a 
sărbătorilor. 

Foarte interesante, deşi une-ori: mai lipsite de 
poezie, sint studiile despre” raporturile dintre ță- 
ran şi” natură. Este acesta un. capitol mare despre 
credințele poporului, şi d. Marian mai are un vast 
teren înaintea sa. Pină acum ne-a dat «Ornitolo- 
gia română» şi zilele aceste a publicat un volum 

„despre «Insecte în limbă, credințele şi obiceiurile 
Rominilor». Partea cea mai frumoasă, Flora romînă, 
de-o imensă valoare ca literatură populară, va: , 
apare în curind. In lucrările aceste autorul, cunos- 

-cător, de pildă, a vre-o sută şi opt-zeci de specii 
de insecte, nu este numai folclorist ci şi om de: 
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ştiinţă exactă, pe care îl interesează toate detaliu- 

rile, adese-ori prea puţin „esențiale pentru ceti- 

torul laic. 

Mă mărginesc la atit. Nu mai citez lucrările din 

domeniul istoriei, pe care părintele Marian nu le 

neglijază. Aceste dispar față de enorma activițate, 

depusă în direcțiile amintite. 
o 

* * 

Deschizînd cărţile părintelui Marian, intri parcă 
într'o lume mai bună şi mai ademenitoare, trăeşti 

la vatra ţăranului, în atmosfera lui de gîndire naivă 
şi romantică. Pentru cei cărora li-e silă de-atita 

literatură artificială, fără miez şi fără formă, cită 

se face astă-zi la noi, o resfoire prin aceste cărți 

e un prilej, de reculegere. Urmărind pe ţăran în 
fantazia lui, luînd parte la toate actele lui de ve- 
selie şi la tinguirile lui, adincindu-te în lumea de - 
vrajă, de cîntece şi descintece, sati citind vre-o le- 
-gendă despre viorică, te răsbuni pentru tot plic- 
țisul ce ţi-ai pricinuit câte- -va volume de literatură 
mai nouă. 

Ast-fel operele d-lui Marian nu servesc. numai 
„ca material de știință, ci și ca lectură literară şi 
cuvinte nu găsesc > pentru a le.. recomanda în. de- 
ajuns. 
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De curind a încetat din viață un publicist vechii, 
„retras mai de mult din ziaristică: 1. C. Fundescu. 

Generaţia de astăzi nu-l] mai cunoştea, căci din: 
„tot ce-a scris nu s'a răspîndit de cit o singură lu- 
crare, colecția lui de basme. Dar chiar de n'ar fi scris mai: mult, merita şi pentru atîta cîte-va . şire de recunoștință. n | 

Cei ce se îndeletnicesc. cu răsfoirea, vechilor 
noastre -publicaţiuni periodice, se întîlnesc adese-ori cu nume de scriitori ca al lui Fundescu,. Este lungul şir de' bărbaţi muncitori, cari nu se disting prin o gindire extraordinara şi nu ajung nici odată în. fruntea unei. mişcări, ci'și îndeplinesc cu devota- ment misiunea de epigoni şi de răspînditori ai „ideilor timpului. a a Mai cu seamă epoca lui'C. A” Rosetti-a fost bo- - - gată în asemenea figuri. Ideile liberale, cit şi cele ! conservatoare, îşi aveau reprezentanții lor în presă. Aceştia nu se mulțumeaă cu polemicele politice ; mai făceai şi literatură, scria versuri şi piese dramatice, publica reviste umoristice cu satire Şi | 

. . 
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" fabule; cari exprimaii tendințele lor; îmbrățişaii toate 

genurile posibile, dar fără a putea străbate departe 

în calea lor spre Parnas. i 
Asta e soarta tuturor oamenilor. de “tranziţie. Ei 

văd puţin şi nu văd departe. Muncesc mult, dar 

munca lor are viață numai de-o zi şi se perde în . 

cîmpul . ce] vast, în care o diră vizibilă nu poate. . 

lăsa de cît omul cu puteri creatoare. Maldărul de 

-volume, rămase pe urma lor, servește cel mult la 

: cunoaşterea unor suflete, ce-ai trăit şi Sai sbu-. 

'ciumat pentru sine şi pentru cei din 'mprejurul lor . 

şi, împinşi de dorinți irealizabile, şi-au cheltuit zilnic 

'puţina lor energie în luptă, în iubire .şi îndoieli. 

Sint simple documente umane, cari interesează 

cel mult pe- cercetătorul literar mai conştiențios. . 

Fundescu e printre aceste spirite de tranziţie. 

A scris vre-o trei volume de versuri, un român 

naiv şi două volume de basme şi păcălituri. A 

fost mai mulți ani colaboratorul lui C. A. Rosetti: 

la «Rominul» şi a condus el însuși timp mai 

îndelungat «Telegraful», organ “cu vederi 'libe- 

rale, dar fără a fi infiuențat opinia publică în. 

vre-o măsură vădită. A tipărit și ziare satirice. Zia- 

rist, literat,. deputat, întreprinzător şi poet, el este 

“omul timpului săii, epigon ce nu isbuteşte în nică 

una din direcţiile apucate. 
* 

Cea mai slabă parte a activităţii lui” Fundescu 

a fost de sigur poezia. La dreptul vorbind nici 

“ 4
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_nue poezie. în nici una din, bucăţile aceste chilo- 
metrice, de cuprins erotic sat războinic. E mai 

mult o îngrămădire de rime, făcută din modă, în- 
"trun timp, cînd ori-ce ziarist ținea, să-şi aibă un 

volum de versuri şi puţină faimă de poet. În acest 
timp, ziaristica Şi poezia se întregeai. Ideile din ar- 
ticolul de fond se exprimau de. acelaș autor și în 

„poezia de sub linie, în, cuvinte: late și umflate ca 
castăzi trompa libertăţii cîntă ziua de "nviere»... În 
atmosferă mai pluteşte şuvoiul de cuvinte, cari fuse- 
'serăllozinca luptătorilor de la 1848: divina libertate 
şi sfinta unire la fie-care pas. Inima poetului romîn 
bătea pentru toate! popoarele impilate, pentru Gre- 
- cia cea nemuritoare, pentru Polonia cea obijduită, 

"Şi din sufletul Romîncei 

pentru <resbelica» Italie şi visa un «banchet de în- 
frăţire» a “tuturor neamurilor luptătoare pentru în- 

“ nalte aspirații. In schimb același poet umanitar era 
pentru stările din țara sa un flagel. Aci nu vedea 
de cît viţii şi cabală, corupție și cătuşi şi cîntă în 
acest chip : Si ” 

<Geniă vechiă. al Romîniei, te deşteaptă, te ridică! | Unde tu domniai odată, azi "Rominii trec cu frică „Şi la sunetul de arme se nspăimîntă se 'nfior, 
În locaşul vitejiei azi domneşte des/rînarea 
Pe cîmpia rominească trece luzul, nepăsarea 

a pierit ori-ce amor... 
x 

4 

«Cind vom şti însă cu to ţii că luptăm “pentru dreptate, Cind va fi deviza noast ră : adevăr Şi libertate 
N 

E | 
| 
| 
|
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Şi vom şti să ne conducem de al patriei amor ; 
O, atuncea viitorul ca o flacără ?n pustie 
Lumina-va calea noastră și frumoasa Romiînie 
Va fi iar o ţară mare şi Rominiă un. popor»... 

Autorul acestor « cuvinte e Fundescu, dar putea, 
tot așa de bine să fie și Rosetti şi Bolliac Şi cei-. 
lalți poeţi-apostoli ai ideilor ce caracterizat na- 
ţionalismul exagerat romantic, emfatic mai mult, al 
unei epoce de mult dispărute. Între felul cum se 
exprimau nu era deosebire mare. Ideile "erati 
aceleași şi erai ale lor; forma poetică o luaseră 
de la Bolintineanu, împreună cu sentimentalismul 
național. A trebuit însă să piară toate, căci poezia 
patriotică nu poate fi salvată 'din ghiarele :morţii, 
numai în. cazul, cînd cei ce o reprezintă, sint în 
acelaş timp poeţii cei mai aleşi ai neamului. .lar 
calitatea aceasta nu o aveaii Fundescu și contim- 
poranii săi. 

* 4 
La scriitori cu porniri de natura celor arătate, 

o: armă adese-ori întrebuințată este satira. E ca- 
racteristic pentru epoca principală de activitate a 
lui Fundescu (1866—1870), că literatura satirică 
lua proporţii neobicinuite. La Iași apărea Bondaru, 
foaie satirică a lui V. Adrian. La Bucureşti fin- 
fariul şi Nichipercea de N. T. „Orăşanu, Păcală a 
lui Pantazi Ghica, « Tombafera» şi «Pepelea> ale 

lui. Fundescu şi ciîţi-va ani în urmă Satyrul lui 
-Haşdei, “Nicoleanu, „Fundescu şi Vellescu.
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:.. Toţi aceştia își însuşaii rolul de: moralizatori 

publici. Procedeurile lor erai identice. ' Satira lor 

de o potrivă 'de greoaie. şi une-ori chiar brutală. 

“Tara pentru dinşii era o adunătură de «dobitoace», 

conducătorii ei “niște «şarlatani şi lighioane săl- 

batice». Glumele cele mai subtile nu întreceaii 

nivelul fabulei 'cu alegorii transparente, cu capra 

grecul), ursul (rusul) şi: păduchele (ovreiul). Pină 

şi ilustrațiile diferitelor reviste umoristice sînt 
aceleași, mutre spălăcite, picioare subțiri - de om 
şi capete de animal, fracuri lungi şi caraghioase şi 

- dame cu crinoline, etc. ... 
- Ca idee satirele astea erai de-o monotonie plic- 

ticoasă; Aceleaşi motive din articolele şi. poeziile 
politico-patriotice reveneai şi aici în diferite forme. 
Iată o pildă. din «Pepelea» lui Fundescu; | 

! 1 

«La noi în: tară toate lucrurile „merg pe dos. 
Minciuna investată; înțoțonata și nerușinată trece 

în auritul săii car, escortată de o spuză de cur- 

tezani în faţa soarelui şi a țărei întregi. Lingușirea 

cochetă, frizată, înmînuşată și sulemenită, ese pe 
_stradele Bucureştiului fără a se teme de soarele . 
adevărului, care ofileşte tot ce este spoială, tot ce 

este contra naturei. Zrădarea, cu sacul săă plin 

de aur risipește în dreapta şi în stinga spre a 
cumpăra virtute şi onoare de la cei ce n'o posedă, 
Desfrînarea, se poartă pe stradă in toată goli- 
ciunea... Viţiul, ea vezi-l cit e de'frumos, cît de.
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cochet, cît de iubit Şi stimat de-o parte din so- 

cietate...>. - ! 7 

Aceleași. opinii le desvolta Pantazi Ghica, : în stu-: 

diul săii de moravuri «<Romiînii pe cum sînt>. Eo 

violență de: limbaj. ce se perde adese-ori în invec- - 
-tive personale şi. în trivialități lipsite de. dreptul 

de a fi socotite ca bucăţi literare satirice: Epi- 
grama ca: 

«Patrioţi aici s'adună 
Urechiate animale 

Din urechi îşi fac cunună 

Şast- fei pun ţara la cale 
1 ? 

cum scria Fundescu în contra «işlicarilor» din par- 
lament. aparțin cu totul literaturei pamifletare de 
specia cea mai urită, şi nu se scrii de cît în 

focul luptelor politice,. cînd literatura . adese-ori e 
tirită în noroi odinioară ca și astă-zi. * 

.O singură parte simpatică are activitatea - asta 
de negaţiune: lupta în potriva străinilor! In modul 
“cum combăteaii cnutul căziăcesc şi pericolul evreiesc 
e convingere, e căldură. Aici și Fundescu a găsit 
cîte-va note de adevărat patriotism, Influența desas- 
troasă a Rusiei.a expus' o chiar pe larg în “lucrarea. 

“sa anonimă «<Hitrowo şi Iotzebue», o broșură plină 
de adevăruri spuse, franc la adresa diplomaţiei ru- 
seşti în Orient.
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- Meritul principal — singurul merit literar al lui 
- Fundescu — îl găsim însă în colecţia de basme — 
după frații Schott și Hahn întîia colecţie de basme 

„ romineşti din țară. Apărute la 1876, poveştile lui 
Fundescu aii ajuns astăzi la a patra ediţie şi sînt 

„destul de cunoscute. D. Hașdeii le-a dat botezul 
"într'o prefaţă elogioasă, spunind că «sub pana a- 

» „cestui june poet, bazmele romîne conservă cu per- 
fecțiune sigiliul opincei şi respiră cu libertate aerul 
de Ja ţară»... Aprecierea e justă. Fundescu e 

“în adevăr un credincios povestitor. A fost prea 
puţin artist, înzestrat cu: prea puţină fantazie, 
pentru ca să -adaoge de : la' sine îndreptări şi 
augumentări după obiceiul altor culegători. de 
bazme şi a fost prea. aproape de d. Haşdeii, 
pentru. ca să nu șite cît de mult: perde bazmul 
din valoare cînd se îndepărtează de originea sa din - 

“Popor. Cititorii şi colaboratorii revistelor d-lui Haş- 
dău erai binișor orientaţi și în chestiuni de lite- 
ratură populară și Fundescu era printre -aceștia. 

In şirul. povestitorilor noştri Fundescu ocupă 
"locul după Ispirescu şi Creangă. Mai sărac în ex- 
presii și idiotisme ca aceştia, aproape necuroscător 
a comparaţiilor populare, cari dai stilului poves- 
titor un farmec deosebit, el rămîne tot-d'a-una 
sobru, simplu și atrăgător. Îşi alege subiectele cele 
mai tipice din basmele noastre: «Fata din Dafin»,. 
«Inşir'te mărgărite», «Făt frumos cu părul de aur» -: Ă : 
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etc. "şi păstrează toată “poezia acestor măreţe crea- 

țiuni ale imaginaţiei şi tradiţiei poporului. | 

Volumele de. bazme, iată ceva mai răminea pe 

urma activităţii lui Fundescu. Pe cînd istoricii li- 

terari şi politici îi vor fi uitat numele cu totul, 

singuri folcloriştii vor mai trebui să ţină seamă 

de el. i ”



Xlon Bianu. 

— CU PRILEJUL UNUI JUBILEU — 
  

In seria dascălilor, de. drigine ardeleni, cari ai 
muncit mult şi cu spor pentru ridicarea culturei 

romiîne, Ion Bianu, profesor universitar, membru, şi 
bibliotecar al Academiei Romine, este un factor 

însemnat. 

Fii de țăran, dintr'o regiune a Transilvaniei» 

unde la 1848 s'au petrecut atitea scene dureroase 
şi s'au creat atitea visuri îndrăsnețe — din Făget, 
un sat de pe Tirnave — Bianu şi-a făcut şcoala în 

Blaj, orăşelul care a concentrat în sine multe raze 
de cultură, unde ideile marilor istorici nici astă-zi 

mai încetat a fi propagate, iar şcoala latinistă şi 
acum este socotită ca cel mai glorios moment din 

epoca de renaştere a romînismului. 

Din Blaj, unde Cipariu i-a fost dascăl, a venit 

la Bucureşti întrun timp cînd Societatea acade- 
mică abia îşi începuse activitatea şi asupra viitorului 
ei rol plutea încă ui aer nebulos, pe care nu-l 
puteai împrăștia discuţiile aprinse, ce tot mai
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dăinuiaă în jurul cliestiunilor de: limbă şi de 
tografie. o , 

Filologia romînă nu trecuse încă. definitiv prin ! 

epoca sa: romantică, acea epocă, judecată cu prea | 

multă exagerare în răii şi fără .multă considerare 
_la ideile înalte, cari i-ai dat naştere şi ai susținut-o 

atita vreme în mod artificial. Istoria aproape tot 

ast-fel. Sentimentul se lupta încă 'cu ştiinţa rigidă. 
Cuvinte mari şi frumoase se strecuraii în 'toate 
lucrările și scrutările, ce'porneaii pe drumul cel 
lung, de la originea neamului pină la virsta sciito- 

rilor. De alt-fel, dorul şi puterea de muncă se 

resimţeaii în toate, iar agitarea ideilor de unitate 

naţională se continua. a 
| Cercetind cu deamănuntul activitatea d-lui Bianu, 

vom vedea resfrîngindu-se în ea. influența acestei 

epoce și a reprezentanților . ei. In scrierile filolo- 
gice îl vom găsi bun cunoscător-al teoriilor de 
limbă, desvoltate în cursul deceniilor, de la întiia  - 
gramatică romînească încoace. În istorie îl vedem 
“însufleţit pentru crezul marilor istorici blăjeni. In 

literatură adept al direcţiei şoviniste naţionale şi 

apărător intransigent al trecutului şi al tradiţiilor. 
A fost de tînăr şi a rămas pînă astăzi, — tînăr la: 

ani încă, dar vechiu muncitor — un șovinist în 

viaţa” noastră intelectuală. 
În istoria culturei noastre, şoviniștii, acei luptă- 

tori idealişti şi în acelaş timp sectari, cari în afară . 

de binele neamului nu .cunosc alt ideal şi față de
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ce este străin manifestă o ură continuă, sunt figuri 

ce se impun. 
Însuşirea lor principală se descopere prin veci- 

___nica preocupare de istoria şi limba neamului. Din 

“ aceste două ei îşi creiază platforma lor de luptă; 
şi e singura luptă din care nu poate să resulte 
un răi statornic, căci în definitiv, chiar cînd 

se trece peste țintă, cum S'a trecut din partea lă- 

tiniștilor, lupta se dă pentru rasă şi nu împotriva ei. 

In cultivarea acestor două ramuri, a istoriei şi 
"” a limbei, şoviniștii merg tot-d'auna paralel, soco- 

tindu-le aproape identice şi atribuindu-le valoarea 
pe care o.merită: aceea de păstrătoare a carac” 
terului de rasă. 

__ «Istoria şi limba — zice d. Bianu vorbind despre 
Cipariă — sint factorii esențiali ai unui popor” 
Intruna el îşi vede pe strămoşii săi din genera” 
țiune în generațiune lucrînd,. luptînd şi suferind ; 
iar cea-l'altă este mijlocul, prin care în fie-care 
minut: gindurile şi simţirile noastre le comunicăn 
celor aproape de noi. 

«Istoria şi limba, sînt cele mai intime şi mai 
tari legături, cari unesc pe oameni într'o națiune: 

__Din această cauză s'aii aruncat cu atita; energie 
asupra studiilor istorice şi lingvistice toți acei 
cari se 'aflai ca propagatori în fruntea acestei 
mişcări. , 

: «Prin studiile istorice ei căutaii să lege an de 
an trecutul neamului romînesc, ducîndu.] ca un 

—
—
—
—
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lanţ, verigă de verigă... In limbă apoi vedeai proba 

cea mai pipăită şi mai neînduioasă a -latinalităței 

noastre...» Şi în cuvintele aceste d. Bian exprimă 

convingerile sale fundamentale. , 

Afară de istorie: şi limbă, şovinistul, cind nu e 

simplu. frazeolog de bilcii, cum din mila lui Dum- 
nezeii am avut şi avem destui, se distinge prin o 

- muncă neîntreruptă, prin aşa zisul saționalism de * 

fapte. Fie-care individ poate să producă fapte bune 

pentru semeni săi. Şovinistul se gîndeşte însă mai 

_ departe: ca pe urma faptelor sale națiunea întreagă 

să aibă foloase reale; se gindeşte la educarea ge- 

neraţiilor. 

Ferice de cei ce aiă puterea și ocazia de a munci 

cu succes, 'cum a ştiut s'o facă scriitorul de care 

vorbim. . 

Cînd a venit la Bucureşti, ca să-şi complecteze 

studiile la Universitate, Papiu, Laurian şi cei-l'alţi 

mari continporani ai lor, în frunte cu Barițiu şi 

losif Hodoș desvoltaii activitatea frumoasă în sînul 

Academiei. De tinăr student s'a alipit de cuvintul 

acestor bătrîni şi a intrat în serviciul înaltei insti- 

tuţiuni, găsind într'o cameră — un fel de simulacru 

de bibliotecă — primele cărți prin cari a pus te- 

melia uriaşului isvor de cultură, cum se poate 

numi biblioteca de astăzi. | 

Graţie spiritului săi practic de organizaţie şi de . 

disciplină în muncă, o carte s'a alăturat celei- Valte. 
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Uri. dar urmează după altul. Naşte respectul și 

„priceperea față de ori-ce literă scrisă sai tipărită 

romiîneşte. Cărţile ce zac pe la minăstiri, saii prin 

podurile caselor particulare, se adună cu pasiune. 

-Şi se găsesc doui bărbați luminaţi, oameni cari 

ati o parte mare la clădirea Rominiei de astă-zi: 

Ion Ghica şi D. A. Sturdza, cari disting: străduin- 

țele bibliotecarului cu încrederea lor desăvirşită 

şi-l ajută: cu sfatul lor înţelept şi cu bună-voiață 

părintească. - 
Astfel s'a ridicat monumentala, bibliotecă de as, 

„tă-zi cu cele peste 120.000 de cărți tipărite, sin- 

„gura bibliotecă ce poate _rivaliza cu instituţiuni 

similare în străinătate şi căreia i se reservă un rol 

educativ din ce în ce mai. pronunțat. 

Pe cînd cele-Palte așezăminte culturale. din ţară 

„tinjesc şi mijloacele lor de educaţie publică dai 

greş; pe cînd educaţia estetică pe care ar trebui 

să o dea poporului un Muzei naţional, cu o 'pina- 

cotecă, în care să fie adunate la un loc toate pro- 
ductele picturei noastre naţionale, suferă complec- 

- tamente; pe cînd Ateneul şi Teatrul sînt obiec- 
tele ironiilor zilnice, — biblioteca Academiei adă- 

postește în sînul săi pe cei mai serioşi cititori şi 

muncitori. pentru cultura! rominească, ţinînd fie- 
căruia deschise isvoarele. principale de istorie şi 
de limbă. 

Meritul special îi revine aceluia, care de curînd 
a implinit două- zeci şi cinci de ani de activitate -
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în mijlocul acestor cărți şi al | norilor de praf ce 
sail ridicat de pe ele. ! 

Cariera literără d. Bianu ş'a iinceput-o la .1876, 
descriind într'6 broşură şi în Analele Academiei 
viața şi activitatea lui Samuil Clain, a acelui «mo- 

dest dar. erudit monah romin, care, devotindu-se - 

cu totul binelui națiunei și limbei sale mult iubite,  .. 
a lucrat toată viaţa pentru ele, a scris istoria na- 

țiunei şi gramatica limbei noastre, pe cari — cutez 

a afirma — el cel dintii -le-a renăscut, scriind 

prima istorie despre originea noastră şi prima gra- 
matică a limbei noastre»... Lucrarea.asta a rămas 
intiiul' isvor de informaţie critică asupra părintelui 

şcoalei latiniste.» --. - , 
Analele Academiei, ca şi diferite: reviste, îndeo- 

sebi «Columna lui Traian» şi. «Revista Nouă» ale 
d-lui Hăşdăi, cuprind. apoi o mulţime de lucrări 

_mărunte ale d-lui Bianu: însemnări istorice şi li- 

terare, adunate din bibliotecile şi archivele străine, * 
îndeosebi din Polonia şi Galiţia, dări de seâmă, 
mici comunicări. și monografii critice, — momente 
preţioase din mișcările literare curente. Toate 

aceste se leagă între sine prin ideile de cari am 

- amintit și îşi găsesc o expresie concisă într'o vi- 

guroasă conferință despre cultura romînă în 'se- 

colul XIX. Autorul lor nu pronunţă nici o jude- 
cată ce np'ar porni din: convingerile sale subiectiv-y 

- naţionale. i 
Li
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"O valoare specială însă au ediţiile sale critice de 
texte vechi: Psaltirea în versuri a lui Dosoftei 
(1887); Predicile lui Antim Ivireanul (1888); Textele 
macedo-romine ale doctorului Obedenaru (1889) 
şi «Psaltirea Scheiană,» cea mai bună: dintre 

ediţiile critice de pînă acum; iar de la 1898 în- 
„coace «Bibliografia romînească vechie», scoasă 

" împreună cu învățatul săii ajutor de bibliotecar. şi 
publicist Nerva Hodoş. - 

Ediţiile acestea ne dovedesc că pe terenul lite- 
raturei vechi d. Bianu este întîia noastră autoritate. 
"A adus însă un serviciiă Şi literaturei mai nouă 
prin editarea ' lui Alecsanări (la 1897 şi 1902) şi 
prin un ciclu de recensii apărute în «Anale» și în 
reviste. . 

În toată activitatea asta, atât de variată ca formă 
şi totuși unitară în principii, este o viață întreagă, 
trudnică; plină de răspunderi şi lipsită de momente 
de odihnă, o viață „ce nu oferă sufletului altă plă- 
cere mai mare ca — satisfacția datoriei împlinite. 

Generaţia mai tinără este chemată a recunoaşte 
şi a urma cu încredere numai bărbaţi cari se disting 
prin trei calități : prin o gindire superioară, prin caracter şi prin putere de, muncă. Numai o con- topire armonică a acestor î însuşiri creiază adevărați luptători, pe cari putem să ni-i luăm „de pildă. Privim. în jurul nostru. şi găsim un număr în-" spăimintător de mic de asemenea bărbaţi. Foiesc 

,
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«talentele» din toate părţile: oratori de paradă şi 

literatori de sărbătoare. Dar. prea mici pentru a 
nu: avea nevoe de cele-lalte două însuşiri intre- - 
gitoare, prea puţin ordonate. şi prea orientale în 
manifestarea lor, «talentele» rămîn străine de su- 

- fletul nostru, ca o flore fără miros. 
Pe cei puţini însă îi împresurăm cu dragostea 

noastră fără rezervă.
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. , - „. — “Tu sput mereă la lucruri strîmbe -, 
| ” Vral să cînţi opere pe drîmbe?> 

In preajma celui mai luminos luceafăr al litera- 
turei noastre a răsărit o stea. E văzută și admirată, 
ce e drept, numai de astronomii din lași, cărora . 
le 'revine meritul de a o fi „descoperit. Dar ni s'a 
vorbit atit de mult de “ea, încît. ne-o fi îngăduit 
şi nouă, celor nepătrunşi de farmecul razelor _€i, 
să ne facem o părere. | 
„E steaua Ririei, de care vorbesc. | 
O strălucire scurtă de aerolit pe-un crîmpei de 

orizont. Iar de curînd uni nour uriaş în formă de bălaur mi-a învăluit-o de-a binele. (Citiţi Sămă- 
nătorul !) Cite-va raze încă, clipeli de jale şi des- 
nădejde, cum se văd în ultimele momente ale unui apus de luceafăr... şi steaua noastră va rămînea cel mult o stea artificială, de folos pentru „vre-un! rod de- Carnaval, iar corul de astronomi literari din laşi va trebui să intoneze melodia « Steluței» lui, Alecsandri, în semn de adio. 
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Cind a apărut «Ultima rază din viaţa lui Emi- 
nescu», în acelaş timp întiia rază din viaţa literară ' 

„a Ririei, mi-am adus aminte de Bettina von Arnirm. 
De ce nu? Comparaţiile 'sînt permise, chiar cînd 

deosebirile între cele două. figuri comparate sînt 
mai multe de cît asemănările. | 

Și întradevăr, între Bettina, — '«<copila> cum îi . 

se zice în literatura germană după numele cu 

care o răsfăța Goethe, — şi între Riria este o oare- 

care asemănare. Numele. 'amîndurora se leagă de 

cite un poet mare prin o admiraţie hrănită de 

fantazie de copil, prin scrisori în cari vor să re- 
construiască o parte din figurile, înaintea cărora 

au căzut în genunchi amîndouă. 
Dar atita tot. In colo Bettina se înalță sus de 

tot. E o scriitoare desăvirşită cu un loc bine fixat 
printre romanticii germani. Scrisorile ei către Goethe 
sint furtunoase și aprinse ca și pasiunea ei pentru “ 

bărbatul genial şi sînt” şăgalnice şi blînde, cînd 

“zeul literaturei germane îi transmite cîte un zimbet 

de încurajare sai cînd o îndeamnă părinteşte «să. . 
introducă mai multă ordine în ideile aşternute pe 

hirtie». “Toate însă sînt: fragmente. literare prin 

forma și cuprinsul lor şi să citesc.ca un roman 

psihologic al unei copile, torturată de amintirea 
unei îmbrăţişări de poet. DE 

ȘI... «cînd aud privighetoarea _cîntind, ştiă că 
luna cea frumoasă i-a greșit ceva»... Intre Goethe 

. şi Bettina, cu toată deosebirea lor de vîrstă, a fost 

Pi 

15
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'și Eminescu? Ne îndoim ! RR | 
Scrisorile din Repedea, schimbate în formă de 

„dialog, în care Riria îşi povesteşte amintirile rit- 
- mate și rimate despre Eminescu, riu cuprind nimic 
pozitiv şi nimic noii. Sînt o forţată _irişirare de 

„cuvinte, ce nu ne conving nici de talentul scrii- 
„toarei noastre, nici de geniul lui Eminescu, pe 
care vrea să ni-l arate într'o fază de declin. E un 
salt ciudat și Continuă de la o idee la alta. Cite- 

"va imagini poetice sînt aruncate într'o pleavă de 
„cuvinte uzuale. Numai Cînd poetul opreşte fluxul 

“de fraze cu întrebări ca: - | 

în adevăr o trecătoare prietenie. Dar între Riria 

„Nu cum-va ești filosoafă ? 

sau : . - 

„Tot spui mereă la lucruri strîmbe, 
I'rai să cînţi opere pe trimbe? 

numai în cazuri de aceste ne pare mai sinceră şi mai apropiată de adevăr. Ironia lui Eminescu pentru cintecul cel monoton de surlă şi de drîmbe e foarte justificată. Sa | Nu, Riria nu e Bettina! 
„ȘI totuşi e o figură interesantă în viaţa literară din ultimii doi ani. De o fecunditate și o îndrăz- neală fără păreche în literatura noastră, a tipărit în acest interval, afară de opera amintită, două
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“volume de versuri vechi și noi, două tragedii în 

cite cinci acte și a alimentat coloanele mai multor 

" reviste 'de 'odată cu. stihuri de același calibru 
cideal şi inalt». Curg versurile năvalnic şi în gloată, . 

ca un torent de munte, oprit de mai multă vreme, 

care rupe acum zăgazul şi se varsă peste cîmpii. 

Ca să se: impue cu ceva noi,. găseşte mijlocul . 

lesnicios de fecunditate fenomenală, ignorind rima 

şi înșirînd la poezii în „proză și proza . -în poezii” 
fără încetare. , 

_De cît... ce folos! Pe de-a întregul Riria, cu 

toate concesiile ce s'ar putea, face, nu este, de cit 

un nume Care vine să înmulțească şirul poeţilor. | 
de duzină. | - 

„În vremea sa un poet proclamase de «speranţe» 

şi de scriitori geniali pe domnii Scrob și Stoe- 
nescu şi acum aceşti doi scriitori de versuri sînt 

„prototipii poeţilor noştri de duzină. Riria le poate 

„fi o demnă tovarăşă și tot atit de genială, dacă. 
vreți. Caracteristica acestei familii de scriitori este 

în primul rînd fecunditatea. lar din : miile lor de 

' rînduri rimate, memoria abia reuşeşte să rețină 
cite-o scînteie, ce se stinge repede, precum a 

răsărit. 
Poeţii aceştia sînt nişte. bonomi, inofensivi, cari 

“ muncesc înainte, dispreţuind toate condiţiile de 

artă, foarte mulţumiţi și fericiţi cu sine, fără a se 

tortura, dar tortuiînd merei pe alții. Ast-fel Riria 

,
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ărturiseşte- aţă, că sului nu întră în „mărturiseşte pe față, că arta ver 
meșteșugul ei: 

Forma, rima. şi cadenţa “de lipsesc, n'am vină eu; 
Nu scrii ca o literată, scriă cum vrea sufletul mei, 
Nu scrii versuri de valoare care pot avea un preţ 

“ Pentru formă fără suflet am un suveran dispreţ... 

Păcat! Mai puțin dispreţ ar ridica preţul poezii- 
lor şi asta nu cred să fie în desavantagiul autoarei. 
Pricina însă e aiurea. Poeta: noastră nu reuşeşte 
să stabilească armonia necesară între ceea ce d-sa 
numeşte suflet şi între formă. Şi asta se cheamă 
-vulgo: lipsă de talent şi are drept urmare seria 
de nimicuri versificate. 

Mai .uşor ne 'vom convinge urmărind nota „pa- 
| triotică, pe care criticii Ririei ati scos-o la. iveală. 

E tot patriotismul poeţilor: de duzină: | 

Şi cînd ţara-i în durere | . 
Fără lupte de partid a 
hecîntînd Hora Unirei | 
Să uităm. pe individ... : ! 

. N “ Searbăd patriotism ! Dumnezeii ştie, dar .văzînd atita belşug de rime în declamările astea fără nică o căldură convingătoare, ţi se reamintesc” vrind- nevrind versificările unui celebru bara bucureştean din timpul războiului de independenţă, ca «Oda la Dobrogea» cu începutul:
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In satul cu dobrogaiele - 

Vezi curgind.în jos piraiele-“ 
Pintre nisipaiele 1 

-, Ce 'ntrerup noroaiele 
Şi fac eleştaiele... 

Ertare! E bine să prețuim munca fie-căruia. Dar 

o .muncă de prisos, chinuitoare pentru cel ce'o 

săvirşeşte și mai chinuitoare pentru cei chemaţi â 

o aprecia, nii are dreptul la îngăduinţa cetitorului. 

Riria a fost introdusă în publicitate ca un genii. . 

Intre ea - şi poeţii geniali nu este însă âltă le- 

gătură de cit «cerneala și hîrtia», şi e bine să 

ştie asta pentru-ca biografiile, atit de luxos tipă- 

rite, să nu seducă pe nimeni. o 

 



, 

X Alexandru Macedonski. 
  

“Mi s'a adus invinuirea de a fi stăruit în recen- 
ziile mele prea mult asupra activităţii d-lui. Ale- 
xandru Macedonski.' Cele următoare sînt răspunsul 
mei la nedreapta invinuire şi, pe de altă parte, 
o socoteală definitivă cu. cei ce mi-ai atribuit o 
pornire duşmănoasă' şi o severitate escesivă față 

„de marele defaimat, cum 'îi numesc băeții din 
„suita Tui atit de pistriţă. . 

M'am ocupat de d. Macedonski fiind-că în în- 
treaga noastră literatură nu este o a doua figură, 
în jurul căreia să se fi produs mai mult zsomot 
şi fiind-că este unul din desele tipuri ale literatu- 
rei universale, cari ai ceva tragic. în fiinţa lor şi 

„atrag mai mult ca: oameni de cit ca scriitori. 
Am scris și eu despre acest poet, fiind-că un 

1870 încoace nu răsfoieşti reviste şi ziare din Ca- pitală fără să dai peste numele luj, cînd în josul unui lanț de poezii sat “articole politice, cînd amestecat în polemici, lăudat şi idolatrizat de unii, respins și huiduit formal de alţii. Foarte fecund, a fost 

fapt nu se poate tăgădui și anume, că de pe la 
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director de ziare politice şi de reviste literare ;. a 

tipărit ' volume de poezii în romîneșşte şi franțu- 

zeşte ; a fost jucat, aplaudat şi judecat la teatru; 

a scris"proză și critici literare şi a' avut un ideal 

suprem, — acela dea întemeia_o scoală, o direcţie - 

ză 

a a . aa . 

TiOUă atit în poezie cit Şi în „celeilalte, ramură -ale.- 
PO i mea 

„ literaturei. ! - - 

“ puirea sa un poet mare şi un muncitor de valoa- 

, 

i . 
De la. început d. Macedonski nu e singur, ci 

vecinic cu prieteni şi cu un cortegiii întreg de 

elevi adolescenţi sa căror muză tinără îşi arată 

pentru prima oară zimbetul modest şi grațios»; 

Printre prietenii lui figurează scriitori ca Bonifaciu 

Florescu, stilist distins şi om mai cult; Pantazi 

Ghica, critic şi prozator. fără. culoare, apoi Anghel 

Demetrescu, Ștefan Vellescu: şi V. A. Urechiă. 

Aceştia-l apreciaii şi munciait la aceeași revistă, 

_Urechiă îi dete, ca ministru, medalia bene-merenti 

şi însărcinarea de comisar extraordinar: pentru în- 

spectarea monumentelor. istorice din ţară. Elevii îi 

răsplăteau atenția cu' preamăriri, unii numindu-l 

Victor Hugo al Rominilor, alții «martir genial, 
_—. 

să . re. 

Giitul cel mai mare pe care l-a avut literatura - 

romînă, Romînia» 1). E o | 

Ast-fel d. Macedonski nu era numai în închi- 

rea unui uriaș. Alăturea cu: el erau zilnic alți 

scriitori. întărindu-l în credinţa asta; dar mai era ŞI 

1 Literatorul 1895, No. E. 
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străinătatea, care-l aproba şi încuraja. Dacă la noi 
se găsea cine să'l compare cu Hugo, Byron, Le- 

“conte de Lisle şi. Baudelaire (celebrul. “Foncescu 
Pa asemuit cu lisus Cristos 1)! străinăsatea ma ră 

mas mai pe jos. În organul săi şi în diferite pre” 
feţe, -poetul nostru a reprodus cu deosebită îngri- 
jire și cu trebuitoarele .sublinieri sumedenia de 
ecouri din presa străină, grecească şi franceză, in 
care era celebrat ca un geniu strălucit al poeziei 
romiîne. Citind astăzi ce spune «To Paron» și 
«Efemeris Acropolis» din Atena,. sati publiciștii 
Pierre .Loti și Peladan din Paris, nu :mai poți sta 
la îndoială că e vorba de o culme unică în literatură. 

Cit de unică 'vom vedea mai la' vale. De-ocam- 
dată trebue să reținem un fâpt. Poetul n'a ezitat - 

"nici odată a se socoti în adevăr un titan — și aici 
e o parte a tragicului săi, Adese-ori. simţea at- 
“mosfera prea doboritoare pentru talentul săii, țara 
preâ mică pentru a-şi desfăşura toate puterile, so- 
cietatea prea incultă pentru a-l putea urmări cu 
pricepere. În momente de aceste simţea regretul 
că s'a născut Romin şi cinta plin de mihnire:. 

" «Cind se naşte într'o ţară mică — cine e poet, 
Dacă simte a lui făptură că e roasă de-un regret, E desigur de regretul ca născut, El cîntă, scric, Și abia în cîte-un suflet ră cite.o simpatie, 
Incolo cine-l citeşte sau de. pizmă e coprins! 
Sau cu inimă închisă şi ?n citire nedeprins, 

Cartea i-o silabiseşte»...



“ALEX. MACEDONSKI - "13 
  

„A 

__ Şi vai, totuş s'a găsit în ţara asta atit de mică. 

şi în societatea asta atit de incultă (să fi spus un.. 

adevăr în acest caz?) un număr de vre-o 1500 

de capete, cari:să primească a fi înscriși printre 

membrii societăței revistei «Literatorul» cu d. Ma- 

cedonsli în frunte să se 'organizeze în comitete , 

de domni şi doamne în toate “oraşele din provin- 

vincie, cu tot ce era mai luminat în societatea 

înaltă şi să proclame “inevitabila prezidenţie de 

onoare a răposatului Urechiă. Sai găsit doamne. 

cari să-i ofere,un cadru de atlas alb, ca: omagiii. 

Sai constituit comitete pentru procurarea: mijloa- 

celor băneşti ca să-i tipărească operele complete. 

ȘI cea mai bună dovadă de continua sa. legătură 

cu societatea romînă este propria-i mărturisire (din 

Literatorul» pe 1892 No. 3): 

«Lăsat la o parte "de guverne 5] Dumnezeii ; şi 

“adevărata opinie publică mi-ati fost ajutor. Namai 

Pentru tipărirea volumelor mnele an adunat patru 

mii de lei ; volumele însă nu le-am putut tipări, 

pentru că, nu se poate trăi din aer. In diferite alte 

ocaziuni alte mii de lei mi-aii venit din partea pu- 

blicului luminat pentru a susţine «Literatorul», fără 

să număr banii ce mi-ait fost trimiși, anume în te- 

meiul simpatiei şi admiraţiunei ce am deşteptat 

printre unii dintre cititorii mei. „ Doamna _Caliopi 

» Inexact ; în lista abonaților ! figurează şi "ministerul de 

instrucţie. 
!



74-00 a GHENDI - 
  

Petrache Poenar mi-a trimis prin listă suma de 
"trei anii. dă. D.. Christodorescu, deși nu mă cu- 

noştea de cit din scrieri, a sacrificat o sumă ce 
trece de trei mii cinci sute de lei în favoarea luptei 

-- Culturale (!) pe care o țineam»... 
EX, şi totuș țara era prea mică, punga asemenea, 
pentru poetul care, tot acolo, ne mai spune că «Cititorii trebue să se giîndească să asigure oa- menilor de litere o situație” independentă de func- 
țiile statului !» Si A 

Pentru rolul literar 'al d-luj Macedonski şi pentru legătura cu societatea, mai este interesant şi chiar de actualitate a se ști, că d-sa a întemeiat şi O «Societate a oamenilor de litere». La 25 Mai 1890 a fost ales. preşedinte efectiv al aceleia; iar pre-:- şedinte onorific a fost proclamat «d-nu Ştefan R. 'Veron (2) mare proprietar din Brăila, cunoscut prin sentimentele sale patriotice. și prin viaţa ilustrată de bine-faceri şi acte demne de suflet mare» — scrie Literatorul din acelaș an. «<Onorabilul pre- şedinte a şi bine-voit a dărui d-lui Macedonski 
suma de -100 lei, spre a constitui un.fond social»... Deci fiind vecinic înconjurat de lume, avînd o continuă intuiție materială. (luată în ori ce 'sens) a Strălucirei sale, pururea în frunte, agitînd și luînd inițiative, producînd Şi reproducînd o groază - de material — este cu putință a vorbi de epuca în care a trăit, fără a ține seamă de numele lui: Dar un asemenea fruntaş înseamnă în adevăr o 
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direcţie. Acei mulţi cari aă ascultat de vorba lui, 
-în mintea și inima cărora cuvintul acestui poet a, | 
putut să: deştepte o iluzie, fie cît de trecătoare, s 

| aă constituit în realitate un curent. Toată opera 
scriitorului acestuia se resfrînge și asupra lor. 

“Prăbuşindu-se, se dovedeşte a â fost opera artifi- . 

cială a unui actor isteț, care mai tirziii plăteşte 
scump succesele sale, căci mulțimea: nu iartă pe 
cel ce şi-a bătut joc de ea. - , 

Astă-zi se poate vorbi de d. Macedonski ca de o 
carieră încheiată. Manifestările nervoase - din anii 

din urmă sînt cu totul păgubitoare aureolei lui 
de odinioară. Prin reeditarea. de apoteoze, puţinii 

" credincioși ce se mai adună în jurul lui, ca în jurul “ 

unei umbre, se vor disgusta și'ei; prin continua 
alimentare a unei ambiţii senile, îi se face un răii 
sufletesc imens, căci îndemnurile astea îl silesc să 
„publice poezii la cetirea -cărora trebue 'să dai din 
cap în semn de întrebare, sau izbucniri violente: 
în polemici, ce degradează cu totul. 

Privind asupra activității. sale întregi, poetul 
mare să mai 'vadă de cit ruine de vise deşarte, : 
muncă şi agitare zădarnică, un noian de vorbărie 
Și un şir de greșeli de tot soiul şi nu-i mai rămîne 
de cit să-şi închine sabia, ca. un Oare-care luptător, td 

în potriva morilor de vint, și întrun moment de d sl 

căiişiiință să | ridă hohotind de/cei ce-s'aă luat pe 

căi întunecoase după dinsul, ca şoarecii după ferme=... 
cătorul din Hameln.. din celebra legendă germană. . 

- . , fa Și iii pe 
- ( usa a "aa tu at. îs e. / -
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De sigur, nimeni nu şi-a dat mai bine seama 

de toate ca d-sa, Cînd acum 10 ani, își recunoștea 

: apusul în chipul următor: 

Cit am trudit, cît am muncit 

Și cum nimic mam folosit, 

In lume nu este răsplată... 
- Dreptatea este blestemată 

Şi omul bun nesocotit. 
Pe fruntea mea-n'am nici o pată, 

Zădarzic. Sînt un osîndit. 

In lume nu este răsplată. ” , 

Cit am trudit, cît am muncit... 

Viaţa acestui scriitor e o carte deschisă. Nimeni 
“ma vorbit atita despre sine şi n'a publicat şi re- 

produs atitea opinii de ale altora asupra sa.ca d. 

Macedonski. Din cele imai intime momente ale. 

vieţii sale a făcut subiect de vorbă în public. A 
înşirat mereii la programe şi teorii cu continue 

contraziceri. | | | 
Examinindu-le acum pe toate, vom vedea dacă 

munca şi truda autorului merita răsplată, Sai dacă 
„trebuia să fie «un osîndit», cum singur se numeşte. 

Pâd ” i * N : 

Unde zace enigma înălţărei şi căderei d-lui 
Macedonski ? 

La noi scriitorul, ca şi omul politic, poate: să se 
înalțe adese-ori prin imijloace protivnice progre- 
sului şi intereselor sociale. Controlul, cu întregul
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săi aparat de severitate, nu este stabilit încă, iar: 

societatea nu are destulă putere de distincţiune şi 

de orientare în materie literară, pentru a zădărnici 

ea singură înălțarea şi a înăbuși în germine ma- 

nifestările spiritelor slabe şi ale celor turbulente. 

Astăzi cele-mai ciudate coterii sînt posibile şi. 7 

ori- -ce condotisr, cunoscut sait deghizat îşi găseşte 

o uşiță de intrare la o revistă sati vre-un ziar, pen- 

tru a fi cultivat de cetitori, ca un microb, din care 

are să răsară mai tirziu o colonie întreagă. 

Tot mai avem o grămadă. de cetitori cară păti- _—;, 

mesc de daltonism-.și nu ştiia deosebi culorile stea-. 

gului spre care, aleargă. Sint oamenii cu deosebită 

predispoziţie pentru culorile stridenţe, pentru tot” 

ce este extravagant -și anormal şi mai ales pentru 

importațiile străine, sub pretext că în 'aceste sin- 

gure găsesc finețe, spirit şi actualitate. Aceiaşi 'ce- 

- titori iubesc sgomotul şi se delectează în toiul po- 

lemicilor scandaloase, considerind ca o simplă în- 

deletnicire burgheză tendința citor-va de:a mai 

curăţi din cele buruieni şi “de a aduce” ordine şi 

dreaptă cugetare în viața literară romînească. 

Între altele, graţie acestor neperitoare însuşiri 

ale societăţii noastre. a putut şi d. Macedonski 

să ajungă la gradul ciudat de popularitate, de 

care am vorbit. 

D-sa mai este şi fii de general. Avea ast-fel din 

capul locului pe partea. sa aristocrația şi putea să 

conteze în ori ce timp cu un: contigent conside-
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rabil de aderenţi. Era. cum-va constrins să facă 

literatură şi _ gazetărie pe placul acestor răsfățați 

cetitori, cu educaţie şi sentimente străine, pentru 

-că, făcînd-o, îşi cucerea simpatiile lor platonice Și 

materiale şi-şi întemeia faima de publicist. 

Societatea aristocratică din Muntenia nici nu avea 

alt reprezentant al ei Bucureştenii n'aveau poeți. 

şi prozatori de seamă. Cei din jurul d-lui P. Gră- 

dișteanu eraă cu totul şterşi. .Porniţi. în contra 

școalei germane şi a direcţiei de la Iași, nu puteai 

de cit să încurajeze pe scriitorul. îndrăzneţ, care 

ataca rînd pe rînd pe toți membrii «Junimei» şi pro- 
mitea a crea o nouă școală estetică, -— pe polemistul 

pamfletar, care la -1875 provocase un proces mon- 

“Stru ) şi nu puteai de cit să aplaudeze pe poetul 
care venea să introducă: poezia cea mai rafinată 

„franceză, imitînd şi făcîndu- i propagandă prin 
continue articole programatice, prin vecinice măr 

turisiri de credinţă. 

„Aceași societate a găsit în d. Macedonski o forță 

destul de măre pentru a-l lăsa să poarte cea mai 

„deşuchiată campanie antidinastică şi pan-ortodosă, 
ce a purtat vre-un publicist cu pretenţii de poet 
şi de echilibru în gindire. 

1) «În 1875 :unul (din pamflete) îmi procurase onoarea să 
tiu arestat... Cele trei luni cit am stat în temniţă în Văcă- 
xeşti au fost pentru mine o apoteoză. 21. de avocaţi se în- 
scrisese să mă apere şi fui ăchitat în mijlocul unui haos de 
aplause> —- scrie Macedonsli despre sine > (Lit, 1892 No. D, 

- . 7



i 
N PI 

“ALEX. MACEDONSKI . 19 

  

La 1814'în ziarul «Oltul» "atacă în poezie pe 

«salariatul zis Domnitor> şi imploră ajutorul ce- 

resc în contra «tyranilor>. La. 1888 publică un alt 

ziar «Stindardul țărei=, unde reproduce toate poe- 

ziile sale antidinastice, scrise de la 1874 încoace 

şi iscăleşte articole învierşunate în contra «Că- 

prarului nemțesc». La 1892 îşi .precisează — cum 

se cuvinea unui poet mare, domn şi el din mila 

“lui Dumnezeii ! — situaţia faţă de dinastie 1). Cu 

chiă cu vai.recunoaşte «prudența şi înalta capa- 

citate» a Domnitorului, întrebuințează însă fraze 

ca acestea : «Cit despre situația mea faţă de tron 

ea era grea. Dinastia străină ni fusese adusă de - 

mine şi tot-deauna am spus, categoric părerile mele 

asupra exoticei importațiuni».... Foarte categoric 

îşi spune apoi «părerile» în «Liga ortodoxă» de 

la 1896. Programul acestei foi, câlomniile şi insi- 

nuările, cu violenţa în care se debitează, procla- 

marea revoluţiei şi anunțarea sfirşitului - domniei. 

regelui, sînt pur și simplu dosarul unui om amo-. 

ral, căruia legea nu-i mai putea cere nici o, răs-: 

pundere. i 

D La 1881 a scris totuş un imn regal, cu refrenul: «Trăâ- 

iasc'al nostru Rege !», el care ciţi-va ani înainte cînta : 

Aş vrea poporul să fie rege, 

„„. Rege odată bietul popor, 

Cam lanţuri grele să nu-l mai lege . 

Salariatul zis Domnitor. 
- 

r
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Şi fiind-că văd, “că acest scriitor, cu toată acti- 

vitatea sa unică. în analele literaturei romine, re- 
curge la ocrotirea celor'mai dinastică bărbaţi con- 
ducători şi-şi adăposteşte proza sa chinuită în 
coloanele unui! ziar oficial de partid, cum este 
« Conservatorul», nu mă pot opri a nu-i arăta cite-va 
«idei conducătoare», pentru cari în ori-ce altă 

“țară ar fi fost redus de mult la tăcere complectă, 
„nu prin spiritul reacţionar, ci prin acela de ordine 

şi de bun “simţ, care eliminează de la sine pe 
ori-ce publicist iresponsabil. . 

EI a înfiinţat anume «Liga Ortodoxă», pentru 
«ca cu privire la Carol I» să «intre în amănuntele . 
tuturor crimelor sale», să arate «cum a omorit pe 
Cuza la Heidelberg»; cum «cu ajutorul lui a murit tatăl 
mei, Generalul Macedonski»; cum a «pingărit>... 
în' sfirşit «Carol va fi arătat ce este și numele săi - 
Va ajunge sinonim cu: ticăloşie, cu vicii şi ipo- 
crizie». (Liga Ort. 1896, No. 70).—Un om care de- 
clară pe Regele. Carol. drept “sun condamnat? 
(bidem No. 16) 'şi <o canalie» (No. 68) şi a cărui 
rugăciune este: <Păzeşte Doamne de ciumă, de 
foc, de potop şi de Hohenzolerni Regi ai Romi- 
niei» — nu are stofă de om sănătos și cu atît mai 
puţin: conştiinţa misiunei de-poet al ţărei.: 

Din întregul potop de cuvinte mi s'a părut sus- 
pect pasagiul în care Macedonski acuză pe Dom- 
nitor că «pe adevărata aristocrație o sărăci treptat 
în profitul unei burghezii cu care ştie să-şi joace
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mendrele». Este aici, probabil, poliţa pe care poetul 

o plăteşte aristocrației, pentru continua ocrotire : 
ce a dat unui semen al săi. 

Dela o vreme însă nici avînturile antidinastice 
nu mai prindeaii și poetul, poate pe. nedreptul, 
fu acuzat de rusofilism sunător a ruble. Golul 
se făcu fot mai mare în jurul lui. Reclama din 
reviste nu mai avea succes. 'Atunci apeluri lito: 

grafiate circulau printre doamnele înaltei societăți, 

apeluri iscălite de poet, în cari cerșetorea «spri- 
jinul moral și material pentru apostolatul pe care 

il duc de atiţia ani pentru . limba şi literatura. ro- 
mînă, fără sprijin oficial, în afară de budget şi 

numai cu singurele mele mijloace şi cu ale celor 

prea puţini “cari, ca d-v., aţi răspuns adesea la 

apelurile 'mele..:> | | 

Este poetul căzut pe treapta cea mai de jos a 

înghenuchiărei în faţa unei societăţi ce l-a respins. 

Cerşetoria este crucea _pe mormîntul unui scriitor 

în viaţă | a : 

Dar nu numai falsele sale izvoare de inspiraţie, 

nici societatea - singură şi " antidinasticismul, îm- 

preunat cu o acţiune în contra poporului, sint e 

vina căderei lui Macedonski. Marele vinovat este . 

el însuși, căci îi lipsea ceea-ce Schiller cerea 

de la ori-ce poet: «Un sufiet frumos». Cu totul 

covirșit 'de sine, Orbit de egoism şi de vani- 

tate, s'a făcut 'apostolul urei, al răzbunărei din, 

e , . - 6
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momentul ce a. văzut irealizabilă dorinţa sa de 
a-și fixa înălțimea către care cîți-va credincioși, 
împrejurările și fantazia sa Vai tîrit. 

„ Ura lui se îndreaptă împotriva tuturor scriitorilor, 
“a căror activitate îl lasă în umbră. | 

Inceputul îl face cu Alecsandri: Intr'o analiză cri- 
_tică își propune să-l «foarfece» şi asta numai pentru 
că «d. Alecsandri trebue să se creadă un semi-zei, 
„dacă se 'va fi judecînd după succesele obținute în 
cursul existenţei sale». In lucrarea sa d. M. nu- 
“mește pe Alecsandri «venal», cegoist», — lipsit 
“de «ori-ce simţiri omenești», vorbeşte de «faimosul 
Despot-Vodă» şi abia se îndura să recunoască în 
autorul «Gintei latine» un<cîntăreț 'adese-ori plă: 
Cut, dar adese-ori numai un simplu înşirator de . 

| cuvinte, 1 mai mult saă puţin rimate» D.. 

  

"1) Nu voi să âfirm că următoarea poezie inedită a lui Alecsandri are vre-un necs causal cu atacurile aceste, o re-. produc însă ca un apr opos': 

A UNUI ANONIM 

Tu care mai precum doreşti 
Prilejul ca să te tireşti, 
Ca un mişel lingău ce eşti: 

'Tu care trist, invidios, . 
Imi fac pomană ca să- “ţi zic: 
Mai bine-un curtezan amic. 
De cît duşman ori şi mojic 

A (Bss, Academiei, No. 809 p. 4).
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Dar ura contra lui. Alecsandri n'a. împins'o de- 

parte. Inconsecvent, ca în alte multe, a avut şi - 

momente în cari era- dispus a-și revizui opiniile 

din celebra analiză critică 1). 

Cu totul alt-fel însă față, de Eminescu. Pînă ce 

acesta era în viață îl numea «individ răii crescut, 

care nu ar fi fost băgat fecior în casă la tatăl mei», - 

„şi deplingea «ţara, în care boerii ai ajuns să se 

„reprezinte prin o asemenea lighioană».. La 1885, 

Eminescu îmbolnăvindu-se, Macedonski îi salută 

boala cu o frumoasă epigramă: 

- Un X., pretins poet, — acum ! 

S'a dus, pe cel mai jalnic drum... 

Laş plinge dacăm balamuc 

" Destinul săi var fi mai bun, 

Căci pănă eri a, fost năuc 

Şi nu e azi decit nebun... 

7 

_ Asta era picătura cu care Macedonski voiă să . 

aline jalea generală ce cuprinsese sufletul popo- 

rului la auzul vestei triste despre soarta lui Emi-: 

NE 

nescu. lar cînd “presa şi publicul se revoltase ŞI 

afirmase astfel şi mai mult popularitatea autorului 

satirelor, cinicul detractor cOntinua cu rime de a- 

cest fel: | 

  

  

1) «Literatorul» III p. 537—39. — Vezi şi «Telegraful» din 

2 Sept. 1890, scrisoarea cu sfirşitul «Alecsandri a fost un 

semi-zeii, astă-zi sa fâcut zeii». ' 

, 

Pi
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Unui om, în toată firea e moral să-i zici smintit 
Dar. nebunului pe nume dacăii zici, e necinstit, 

„ Trebuește ?n totdeauna spre a:fi 'n moralitate 
Să -te faci apărătorul caselor de sănătate, | 

i i i ă ezi 
„La nebun să-i zici Cuminte, pe neghiob să ador 

- Şi 'de stafiă la Mărcuţa geniu să-l proclamezi... 

După moartea lui Eminescu continuă campania 
cu aceeaşi furie, —.pentru-că «moartea sai neno- 
rocirea unui om nu ne va face să-i cruțăm carac- 
terul, dacă i-a fost corupt, nici scrierile dacă i-ai 
fost proaste... Căci pentru noi nu este destul ca 

n să î ă sa să ăm 
„Un om să înnebunească pentru ca să-l proclam 
poet sai om mare»... i 

a - . 7 „ Ă , . ă * De aci încolo reproduce cu bucurie. diabolic e u 
u . . PA it 

"ori-ce- părere ce ar fi putut să arunce o umbră ci „de mică asupra lui Eminescu. Cu ori-ce chip vola să dovedească cum Stricarea lim.bei şi literaturei, în deosebi a versului romiînesc se datoreşte aces” tuia. Pune chiar pe prieteni și elevi de-ai săi să : - oi aaa aa * Susțină lupta și unul dintr'înşii îl imitează în -a 
cest ton: 

a O ceată de oameni netrebnici Să 'nalțe voesce p'un nebun. | SN La dînsul cu toţii băgindu-se sfetnici Din, voci Tăgușite răsun. 
« Aşa. Eminescu e genii în ţară De-acum să dispară?n- mormînt
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Şi ritmu și rima; în loc să răsară 

" “Olog metrtl nostru în cînte 1). . 

Ura în contra scriitorilor contimporani nu 'se 

opreşte însă: aici. Pe Vlahuţă îl acuză .de a se 

fi coborit «pînă la oficii rezervate oamenilor de lu-. 

panare». -Pe Coşbuc îl loveşte pentru succesele 

sale la Academie şi-l face Rutean, cum făcuse şi . 

pe Eminescu Bulgar. Pe Caragiale caută să-l sdrun- 
pi ep aa: 

cine 16 conferință. publică la Atenei și prin in- 
ă - ? e 

ae rm e Y 

_curajarea înscenărei ruşinoase _cu plagiatul. -Pe 

bietul Traiaă” Demetrescu, care i-a fost colabora- 

tor şi a scris cuvinte atit de simţite despre'salonul 

albastru, în care d. Macedonsli face pe magistrul 

faţă de nevinovaţii începători, îl tratează cu epi- 

grama:. | a Ta — 

- Am ' auzit al tăă lătrat, 

Dar el'de loc-nu m'a mirat; . 

_Destulă vreme ţ-am dat piine 

Să ştiu prea bine că eşti ciine. 

Pină şi Radu Rosetti, elev şi. colaborator şi el, 

pînă la un timp socotit ca un «adevărat meşter 

ce aminteşte prin sobrietatea sa de stil pe unii cla- 

sici greci» a căzut în disgrație şi a început.să fie 

“1 «Literatorul» 1890 No. 2.—Vezi acelaşi an No. 6 bucu- 

ria lui Macedonski pentru articolul d-lui Hajdei asupra lui, 

Eminescu. Complectează 'dosârul 'cu articolul d-lui Vlahuţă 

din «Revista nouă» 1889 p. 180 în contra lui Al. 

z
i
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invidiat şi batjocorit, indată ce s'a văzut cum îl 
“creşte termometrul popularității. 

Ura în contra celor puternici, răzbunarea în 
contra celor ce-l părăseaii sau îndrăzneaă a-l con- 
testa, sînt mobilurile urite ale atitor eșiri pe teren 

„ni se pare de loc frumoasă : 

" Dac'aş fi trăsnet vaş trăsni, 
V'aş înneca dac'aş fi apă; 
Şi -vaş săpa mormiînt adinc, 
Dac'aș fi sapă. | 

„Dac'aş fi ştreang v'aş spînzura, 
Dacaş fi spadă v'aş străpunge, 
V'aş urmări dac'aş fi glonţ 
Și v'aș ajunge... 

(Din: cExcelsior»), 

și din toate sbucnește o pasiune violentă, ce nu: 

Putea o ură atit de bolnavă să-l ducă la înăl-  ţimile Parnasului? Hotărit, nu! . | „ Sînt ele şi suflete pline de ură, de o'potrivă de interesante pentru Psiholog şi trec ca nişte umbre prin toate literaturile. Sint oamenii greii cercați, cari concentrează în sine o parte din durerile omenirei. Și sînt atit de varii motivele cari determină ura în cit nu'o poți condainna din principii. O con- damnă cel mult morala curentă, poezia însă o ad- mite şi estetica se împacă bine cu ea, căci ei i se datoresc atitea conflicte dramatice şi atitea poezii, 
7
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cărora pentru eufonie,-le zicem «pesimiste» şi cari 

toate poartă în sine germenele urei.. | | | 

Cînd însă ura se coboară la “gradul cel mai de | 

jos al simţirei omeneşti; cînd isvorul din care por- 

nește este instinctul cel mai brutal al. răzbunărei . 

prin sfişiere, cînd vezi nişte ochi tremurători de 

o licărire stranie, o minte înfrigurată ce se fră- 

_miîntă în căutarea curselor şi: a otrăvurilor nimici- 

toare, — o! atunci nu ai înaintea ta un poet, un 

scriitor, un tovarăş de muncă, ci o caricatură de 

om, vrednică de plins sai de dispreţ, iar socie- 

tatea nu poate” de cît să-l-osîndească deplingidu-l, 

cînd îl vede sleindu-şi timpul şi restul-de puteri 

în căutarea răzbunării: * e „ 

Nu mai am de cît o sete, nu mai am decit un vis 

Vis cen inimă, cu sînge tipărit, îl țin închis; Ia 

Ori şi unde-l port cu mine şi co dulce voluptate. . 

Mintea mea îl 'reciteşte pe cînd inima mea bate; ». | 

Negru, groaznic, fără milă, nu e "ntrînsul un cuvînt. 

Ca să nu mă facă singur une-ori să'mă mspăimînt; 

Ştreangul, fierul, focul, plumbul se mțeleg să'l întoc- 

Ă De [mească 

Şi în stare nu e nimeni paginile să-i citească 

Inainte de :momentul. cînd... Dar visul meii cumplit 

De e scris ca să-rămiie. un biet vis neîmplinit 

Din adîncul. ei cel umed, cu aceeaș ne'ndurare . . . 

„Groapa mea are să strige, către ceruri: Rezbunare ! | 

ok 
% x.
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«O poeți, poeți! De ce nu vă puteţi sdrobi mai 
-bine inima. şi să fiţi ca toată lumea? Face-văţi 
lupi, ca să trăiţi ca lupii. Inima voastră zădarnic 
bate, suiietul vostru zădarnic se înalţă. Nimeni nu 
ascultă cîntecele voastre și le ia vîntul! Un Tor- 
quato înnebunește şi'şi pierde şi libertatea chiar; 
un Dante moare expatriat; un Gilbert în spital; un 
Heliade... o, dar să nu venim la noi!...» 
Ba să venim d-le Macedonski, nu pentru a cons- 

“tata starea identică (?) a: unor nesocotiți poeți ro- 
mini cu aceea a lui Tasso, Dante şi “Gilbert chiar, ' 
ci pentru.a lua apărarea acelei ignobile societăți, 
care — din fericire — «nu ascultă cîntecele voas:- - tre> și din pricina neascultărei, versul vostru vi-l 
ia vîntul. S 

De ce critica serioasă, acele spirite obiective şi | 
cu autoritate. înaintea părții celei mai .bune a pu- 
blicului cetitor, a primit cu atita ironie şi indife- 
rentism opera literară a d-lui Macedonski ? De ce d. Missir a făcut la «Convorbiri» atîta -haz de un volum de poezii dedicat de Macedonsli d-lui Maio- rescu? Cum de numele poetului n'a putut pătrunde 

„în nică. o carte de școală sau de teorie estetică, în nici o antologie destinată mulțimei și în acest chip a fost — iarăşi din fericire !_— esclus cu desăvârşire din şirul celor chemaţi și primiţi a întemeia și des- volta cultura Poporului? Cea mai grea osindă pentru ori-ce scriitor! , | 
Intîiul motiv, „de ordin „elementar, ÎL găsim. în 
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valoarea întrinsecă a operei acestui scriitor. In tot. 

materialul, îngrămădit în timp de peste trei decenii,!) 

şi de-o inegalitate atit de nimitoare, preponderează 

umplutura şi banalităţile -versificate. Fie că tra- 

tează subiecte erotice, fie că se pierde în refle- 

xiuni sociale, dar mai ales cînd se încălzeşte la. 

- altarul istoriei, rămîne, în cele mai multe cazuri, 

un autor de înseilări de cuvinte şi de rime, ca 

pe la începutul, carierei sale, cînd scria : - 

Viaţa-mi simt că mi se stinge. 
Dar cu tine voi-să mor 

Oh,.te rog nu mă respinge, 

Angel. dulce de amor... | i 

sai ca: 

„Roma vechie întreagă 

Trece pe di'naintea mea, 

Salutare eternă stea, 

Salutare regină a lumei. . 

P'aceste ţărmuri pribege! „ 

7 

4 

1) E grei să stabileşti cînd a început să scrie, Are ver- 

suri datate din 1864 şi 1865. Poezia «La Romîni» (vezi 

Oltul, 18 Aprilie, 1871) are următoarea notiţă : Această poe- 

„zie, dimpreună “cu mai multe altele, socotind-o perdută. şi: 

regăsind'o astă-zi prin hirtii, o daii publicităţii. Ea este: 

scrisă în anul 1865, după lovitura: de stat»... Şi notaţi că 

poetul sa născut la 1851! Avea deci virsta de abia zece 

ani cînd scria: «Popor cu mare nume, te scoală să-ţi răz- 

buni !> — Ce Titan! Şi ce farsor!? - 

,
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Tăceţi o versuri deşerte. .. 
Taceţi o coarde inerte, îi 
Poete — Şi tu, — la pămînt! 
Pămîntul acesta e sfint, 

Inaintînd cu timpul şi sub influenţa lecturei, tonul 
” ăsta simplu şi imaginele de o banalitate teatrală se 
schimbă, dar rămîn ca valoare la acelaş nivel și 
tot atit de imposibile „prin nelogică lor. De la un 
volum la altul incoherența creşte, fraza devine mai 
violentă, bizareriile mai căutate și coarda poetică 
ajunge 'la tensiuni extreme, cînd îşi cîntă cîntecul: 

„ Prăpastia grozavă ca iadu-i de 'ntuneric, 
Te-atrage cînd te afli la margine ş-atunci 
Te-atinge nebunia cu degetu-i isteric, 
Te-apropii şi de-odată, voeşti să te. arunci... 

Autorul versificărilor simple are ambiția de a ajunge în literatura romînă poetul nevrozelor, con- curînd pe Rollinat, pe care îl traduce și-l imitează. EI de aci înainte nu maj voieşte să aibă în: con- ştiinţă o singură idee poetică, ci «batalioane de 
imagini» cu «umbre. neguroase şi năluci spăimîn- tătoare», cu «minți bolnăvicioase» și «cadavre rîn-.- jitoare». E o saturație de: privelişti fioroase, pre- zentate.- de: poet cu scopuri calculate, dar fără a reuși 'să producă alt efect, de cit acela pe care suflete desordonate îl ai asupra unef mi nţi liniştite. 
Fondul rămine tot banal ca m ai nainte şi se vede
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cit de colo, că: nu este o evoluţie firească, ci o 

direcție sugerată de autori străini. - ” 

De altfel ajung din ce în ce mai: mult la con- . 

vingerea” că în toată activitatea. celor ce vor - 

să introducă în literatura romină genul impresio- 

nist-decadent, e mai mult calcul de cît s'ar crede. 

Oamenii ăştia ai un sufict prea banal de cît să 

fie capabil de o poezie rafinată. Sint prea puţini. 

„poeți de cît să ajungă la acea expresie subtilă a 

poeziei vaporoase, de care visează în programele 

lor. şi  caricaturisează pînă şi partea pur 'ome- 

nească a vieţei lor. de buni burghezi şi de straş- 

nică negustoră, numai pentru” a putea poza în ge- 

niii îmbrăcat, în. haină de nevropat şi a masca prin 

extravaganțe lipsa lor de putere creatoare. 

Constatarea asta mi-o întemeiez, şi pe: faptul, că 

' în timp ce ei se laudă cu «<țeasta care este o în- 

chisoare de 'duhori întunecoase», îşi îndeplinesc 

cu reală dibăcie rolul de escamatori: 'de abona- 

mente, de intriganți politici şi sociali, de: consu- 

matori liniştiți de cafea şi: chiâr acela de autori de 

proză Searbădă sai "de drame nereuşite cu subiecte 

dintre cele mai puțin complicate sufleteşte. 

D. Macedonski de pildă, paralel cu poeziile sale 

nevrozate, în cari:vede <în fiecare crier O mie de 

stigleți» Şi «toată omenirea întocmită de: nebuni» . 

(exceptindu- -se pe sine!) fixează în proză destul de 

limpede tipuri sociale dispărute, scrie “schiţe şi nu- 

vele incolore, tipăreşte bucăți dramatice ca «ladeş»,
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o. farză fără nici o originalitate, apoi <Unchiaşul 

Sărăcie», «Cuza- -Vodă» şi «13 Decembre» alte scurte 
| drame sau spectacole originale Şi imitate, - în cari 

nici umbră din acele însuşiri de poet rafinat, si- 
mulate în imitaţiile versificate tot atunci. 

„Dacă din toată opera asta a d-lui Macedonsti 
am lăsa la o parte ce e banal şi ce e tradus sai 

imitat, abea' rămîn cîte-va «lumini fosforice a ful- 
gerelor intelectuale», şi aceste sînt faimoasele: 

| «Nopți». De ele îşi razimă gloria şi cu toate că 

poartă şi ele pecetea generală a finţei poetului, 

aşa cum l-am “arătat: pină acum, şi ca formă se 

prezintă iarăși ca imitații după modelele franceze, 
dai totuși ori cărui critic dreptul de a se ocupa 
de d. Macedonski şi a:l socoti printre acei poeti 
cari în două trei poezii (unii, ca Eliade, Mure- 

şeanu, Depărăţeanu în o singură poezie) îşi con- 
centrează toată puterea lor, toată flacăra ade- 
văratei inspiraţiuni, de care aii fost capabili. 

Poetul <Nopţilor» însă mai are şi alte slăbiciuni 
ce l-ai înstrăinat de popor. In toată activitatea lui 
vedem accentuindu-se caracterul internaţional al 
poeziei. El însuși străin prin singe şi prin cultură, 
dar cu pornirea maladivă de a declara pe alţii de 
ne-romini, cu mentalitate Și simţire străină, apare tot- 
d'a-una înconjurat de scriitori din afară, de o va- 
'loare: problematică. “Revista «Literatorul» are un 
caracter poliglot, publică în: original poezii . fran- 
ceze (de: Nisset, Melager, Bouillet, Heussey şi alți
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celebri), italiene (de Cadiacomo și Giusantine), gre- 
cești (de Kleanthes Papazogles), nemţești (de Ber- 

gamenter) şi, deosebit de acestea, tot atitea: tra- 

duceri în interesul cartei pure» și a «literaturei 
înalte». Străinismul acesta, de alt-fel, e un cadru. 

nu se poate mai potrivit şi o explicare nu se poate 

mai firească pentru toată mișcarea inițiată de d. 

Macedonski. 
De la străini poețul. nostru ; a contractat și mania 

estetismului şi a formelor nouă. Fără a avea vre- 
un rost în literatura noastră, şi numai din o simplă 

predilecție de profan, pledează ici pentru simbo- 
lism și decadentism, colo pentru armonia imitativă 

şi pentru instrumentalism. După fie-care teorie ur- 

mează probe de poezii, de-un ne mai. pomenit ri- 
dicol. Ast-fel, voind să descrie o înmormintare şi 

să imiteze “sunetele clopotului găsește următoarea. 

formă : 

Un an, — dind dani, leagan Wan, d'ani vani, 

D'atunci un lanţ întreg s'a format, 
. Patunci de cînd în groap-a intrat 

Un an — dînd dani, leag'an dan, dani vani 

- Datunci un lanţ întreg s'a format... 

lar, zugrăvind apusul zilei; o face în următoa- 

rea gamă cromatică : : 

De-o plumburie 'ncenuşare - » 

Pe cînd apusul e ; cuprins 

/
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gi “ In funebră înserare 
_ Zic fără -întristare 
Salutare . | 
Cer mare _. : - 
Şi întins 
Stins. 

„= Stins 
Si întins - 

N Cer mare - .: _ -: 
PR Salutare i 

„De soarta mea ?nvins, etc. - | 
Sub acest soi de instrumentalism, în care sune- 

tele ai rolul imaginelor, q. Macedonski înțelegea 
«ultimul cuvînt al geniului omenesc», iar cîți-va 
elevi ai săi au creat, imitîndu-l,; adevărate capo- 
d'opere, de următoarea: monosilabică splendoare : 

! 

+ 

Din—sin—ea—vrea—a—da— foc, -. 
Eit—zeii—iaii/—vreaii—ast—cast-—loc 

“Aberaţiile estetice de felul amintit: d. Mace- 
donski le comitea şi pentru a dovedi flexibilitatea 
limbei romine.. Acuzina pe alții, în deosebi pe Ju- nimişti, de a nu-și cunoaşte bogăţia limbei moderne, “propune următoarea “sa poezie (Lit. 1, p. 32) ca mo- 
del de limbă: o - 

Inima-mi! ce se bate 
Bată . *
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Bată căci beat de amor 
Mor! - > - 

Pe braţe-mi iată se înclină 
- Lină! 

* Viaţa să-mi ceară ia da 
-Da! , 

Afară e nori, furtună 
CP 

| Tună 

- În casă pace. şi tral 

Rai. - -. 

- Ce ironie de a stabili sisteme estetice şi a com-, 
bate altele pe temeiul.unor modele de acest fel! 
Și așa se întîmplă :d-lui Macedonski şi cu altele. 

"Din autorii romîni doi inşi sînt pe cari îi admite 
cu consecvență ca părinți sufleteşti ai săi: Eliade 
Şi Bolintineanu. De la unul împrumută sistema or- 
tografică şi cîte-va principii de limbă, de la cel-. - 
lalt spiritul tenebrâs al baladelor. Adevărul. însă 

este că în teză generală, nici unul din aceşti doi 

nu pot constitui idealul estetic al unui poet con-. 

timporan. | " ” 

La amindoi însă se găsesc multe elemente de- 
cadente, mai ales moleşala femenină, trecută şi 
asupra lui Depărăţeanu, dulceagul şi misticul în 
fondul poeziei, artificialitatea în formă, — însuşiri 

de cari d-l Macedonski a profitat poate și din mo- 
tivul, că acele nu eraii.proprii literaturei romîne,
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ci. resultatul influențelor străine. Căci hotărit, toată 
- poezia asta decadentă este importată... 

“ Lipsită de un fond mate de idei, fără forma sta- 
bilă și mai pe sus de toate fără o direcţie este- 
tică originală, opera d-lui Macedonski mai are şi 
speciala vină de a cădea adese-ori într'un sensua- 
lism 'cînd brutal, cînd rafinat, prea-mărind «farme- 
cul magnetic al voluptăței sumbre» și «excesul 
violenței sexuale», — ca în romanul «reprezentativ> 
Thalassa sai în poeziile «Frumoasa greacă», «In 

atelier» și în următoarea /di/ă brutală : 
. 

„Superb .de forţa brună şi. musculi insolenți 
In tine fac să nască visări genesyace 
Trămit să te 'nfăşoare de cîte-ori îmi place 
Fluidul! invizibil de germeni violenţi | 
Superb de forţa brună şi. musculi insolenți. 
In visul tău de-azi-noapte, superb de forța: brună, 
Sînt eu, care prin Cuget nălucă am intrat, 
Cu gladiu! vigoarei, sînt ei ce-am fulgerat 

"-O roşie splendoare pe corpul nins de lună 
In visul tău de azi noapte, superb de forță brună. 
Archangel de perzare cu musculi insolenți 
Pindesc prielnicia triumfului năprasnic 
Superb de forţă brună, cu zimbetul obraznic, 
Căci port în mine demoni lascivi şi turbulenți 

" Superb de forţă brună şi musculi insolenți... 
. ' R 4 

Aceasta ar fi, schiţată în fuga de condei, grosso 
“modo, activitatea d-lui Macedonski, prin care voia 
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să întemeieze şcoala copozită celei din laşi». Şcbala 

-a şi întemeiat-o căci prin un fel de spirit de solidari- 

zare a celor slabi, se găsesc şi astă-zi credincioşi 

cari îl urmează, cu şi mai puţin talent şi O şi mai 

mare pornire spre poezia nihismului literar şi ar- 

tistic, 
- , 

-
l
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Activitatea unui renegat. 
— MOLDOVAN GERGELY — 

  

Ziarele anunță căderea în disgrație a unui re- 
“negat romîn. | a 

E vorba, natural, de un renegat de-peste munţi 
şi nu din ţara romînească, pentru că aici nici nu . 

” există noţiunea de renegat romiu. Sint “străini, ce 
se leapădă” de neamul lor şi vinde se alipesc la 
neamul nostru, cu. tot bagajul lor de calități și 

“defecte, de care nu se pot înstrăina pînă într'a patra 
generaţie. Dar Romîni, cari ar deserta într'o tabără 
„duşmană, aici, în acest .stat “unitar naţional, nu 
“sînt cunoscuți şi nu sînt posibili. Iată pentru ce 
Romiînul din.țară, în care sentimentul aparţinerii 
unui neam compact şi cu un 'stat independent 
deşteaptă o mîndrie legitimă, nu: poate cunoaşte 
sufletul acelei specii de frați de un singe, pentru 
care neamul nu este destul de tare ca să-] țină 
în sînul săii și nici destul de demn 'ca să fie res- 
pectat. A | 

Alt-fel e însă în Transilvania. e 
„Acolo, unde multe sînt exagerate, naționalismul 

,
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„ca şi ura de neam, unde ciocnirea între naționa- 

lităţi este continuă, trebuia, fatal,. ca din şirele 

d'intii să se desprindă unul -cîte unul: Pe Cînd 

unii cad în luptă istovitoare, acoperiţi . de lauri, - , 

alţii trec la dușman şi atacă sai fac servicii umi- 

litoare de spioni.. , 

Aceştia sînt renegații. 

Să nu se mire nimeni. Lupta e cu mult “mai 

"grea de cum sar părea celui :ce citeşte articolele 

frumoase din ziare. Indemnurile celor ce cuprind 

teren cu teren, sint cu “mult mai ispititoare. Şcoala 

ce se.dă tinerimei e tot mai  detestabilă şi carac- 

terele. ce se creiază, tot: mai puţin resistente. . 

“Intrun stat naţional, ca Romînia, se conrup şi 

“se pierd numai caracterele individuale. In Ungaria 

însă' se cere în cele mai multe -cazuri jertfirea ca- 

racterului naţional al indivizilor. Statul, cu apa- 

ratul săi vast cultural şi administrativ, este marele 

polip ce-an cu an îmbrățișează elemente din toate 

neamurile, storcîndu-le toată 'conştiința de neam, 

toată independența de a “simţi şi mai ales de a se. 

manifesta. Si 

Cine nu cunoaşte acele fiinţe nenorâcite, acele 

femei împinse fie. de sărăcie, fie de păcat moştenit 

şi de ispita plăcerei, cari îşi părăsesc familia, nu- 

mele şi cinstea şi se pierd în mulţimea ce-o ocro- 

teşte piînă-la o anume vîrstă? La început se sbat- 

în laţurile ispitei, apoi cad pe povirniş în țipete 

şi manifestări, cinice şi nu simt nici regretul pentru
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"perderea indurată. Acestor femei se pot asemăna 
ecrestențele: din corpul nostru național. 

Apariţiuni triste, peste cari mai bucuros amîn- 
tinde vălul tăcerei și- al uitărei,. dacă acțiunea lor : 
n'ar implica un' pericol social! Pentru femeea des- 
frînată există legi sociale cu pedepse severe. Pentru 
renegați există măsuri tot. atit de nemiloase și de 

demne de dînşii : : „demascarea şi excluderea. 

+ , , N * 
+, 

Deceniul din urmă al veacului trecut este o: 
epocă de glorie în istoria noastră contimporană. 

Intiiaş  dată,. după 1848, s'aă mişcat toate rin- 
„ durile poporului nostru, de sus, din.palatul cioco- 
iului putred şi din casa advocatului ardelean în- 
gîmfat şi egoist; “pînă jos: la bietul țăran, care 
“acum se obicinuieşte a lua în miînile sale o gazetă 

„ca să citească veşti triste despre întemniţări şi ma- 

. nifeste dictate de o voinţă categorică. 
Tinerimea e în frunte. Urmează Liga cea gălă- 

gioasă. Se ridică masele. E alai. E sărbătoare — 
“timp, în care poeţii se mișcă -şi cer pămînt, iar alții 
ies” înnaintea mani ifestanţilor cu ramuri şi cu flori. 

In vremea asta la Cluj un corb începe a cron-. 
' căni. Dar nu e corbul mintuitor al lui Matia Cour- 
vinul — renegat şi acela. E corbul în chip de 
-profesor universitar, un Romin boerit de Maghiari: 
ȘI g glasul lui răguşit sună strident în concertul gre- 
neral. Ori- -ce încercare de a alunga cobea este za-
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darnică.” Tinerii studenți şi ziarişti dai cu praştia, 
îl zburătoresc şi corbul nu tace, ci își spune cîn- 

tecul. înnainte ca să-l audă şi să se însuflețească . 
toți adversarii acestei frumoase /sărbători. 

Glasul acesta este al lui Grigorie Moldovan, pro- 
fesor de limba şi literatura romînă la Cluj. El sin 

gur n'a ţinut hangul cu cei însufieţiti. El singur 
asmuţa, denunța şi trăda pe acele vremuri. In jurul 

lui cițiva pui golaşi, pe cari el i-a clocit, dar fără 

a-i putea creşte, căci s'au stirpit de tineri. 
Denunţiant! Este cel mai domol epitet ce-i să! 

dedea Jui, care avea un rol mai limpede decit 

nenorocitul Dragoş, trădătorul de la Abrud. 
Şi cind se vedea acoperit de oprobriul general, 

gonit, huiduit şi blestemat, el se retrăgea în colțul. 
„revistei sale şi-şi continua meseria, cum se retrage: 
un biet animal înşfăcat de semenii săi şi nu-i mai 
'rămine decit 'să. hămăie îndirjit dintrun colț de 

„curte şi să muşte pe toți ciţi se apropie. 
A! Pentru a te opune unui curent atit de pu- 

ternic, trebue să fii uriaş ca'să nu fii dat la o parte 
„ca o spumă netrebnică. lar Moldovan n'a fost uriaş, 

ci un neghiniţă chircit; care şi-a făcut cuib în barba 

părintelui săi, îndemnindu-l la; fapte rele. 

x 

Intiiul 'săă cuvînt spus în public a fost romînesc. 
Glăsuia despre treburi interne neînsemnate, pe la 
reviste şi pe la ziare. romineşti. A întocmit apoi ..
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--o lucrare mai mare despre <romanţ» în literatura 

“ romînească, pe care însă redactorul «Familiei», d. 
Vulcan i-a refuzat-o din motivul că vedea într'iinsa 

o. pornire -anti-rominească. . 

«Atunci mi-am mîncat -brînza cu d.- Vulcan, — 
„scrie Moldovan în'o schiță autobiografică! — şi am 

"început a scrie ungureşte despre lucrură romineşti». 

- Pe_la 1862 „traduce poezii populare romîneșşti în 

ungureşte, — cea mai bogată colecţie după a lui 
" Acs Karoly, primul traducător de versuri populare. 

“Urmează o colecţie de. proverbe romineşti. In juriul - 
lor însă -nu se face nici o vilvă.. Și cel servit nu 
este neamul romînesc, ci traducătorul. : 

Pentru a fi servit şi mai. bine, îşi începe măr- 
turisirile de credință politică în ziarele ungurești. 
Colegii lui — era student universitar încă! — în- 
cep să se revolte. Bursa — era şi. bursier'romîn !— 
i se suprimă. Și acum cade ultima legătură cu po- 

- porul romin, cea - materială. La dorința de parve- 
nire “a tinărului se adaugă ura față de cei ce-l 
controla, şi răzbunarea. Din acel moment, — con- 
tinuă în biografia sa — «n'am mai cruțat nici pe 
Mic, nici pe mare, am Dbiciuit faptele rele ale sin- 
guraticilor, am lovit în 'semizei, văzindu-i nebuni, 
netrebnici; am batjocurit nebuniile oamenilor NOş- 
Iri dame * 

Renegatul imbracă toga lui Cato. "Ajuns, drept 
răsplătire pentru acţiunea sa, profesor universitar, 
el îşi creiază o a doua catedră publică, o revistă
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literară <Ungaria», în limba romînă și maghiară . 
şi de la 1892 pină la 1898, tocmai în. anii de. 
glorie şi decadență a cestiunei romîne, el furni- 

sează dușmanului armele cele mai josnice. 
In revista sa Moldovan deschide focul inpotriva 

studenţilor din Bucureşti şi combate cu: înverșu- 

nare mişcările politice ale celor-V'alţi studenți ro- 

mini de la Universitățile europene. El, pentru 

întiia oară, loveşte în „principiul culturei naționale 

şi face apel la Romini pentru <a ne deschide por- 
țile culturei. ungurești, : care nici pînă acum nu 
ne-a fost spre stricăciune». El vrea să introducă 
cultul eroilor maghiari, reducînd valoarea eroilor 
romini. «In ochii. noştri — zice el — Paul Vasvâri 

va fi tot-d'a-una un ideal de iubiie de patrie. Trebue 
să recunoaştem că politica noastră (a Rominilor) 
din 1848 a fost greşită»... Tot Moldovan vrea să 
facă distincţiunea între popor şi fruntașii săi, de- 

nunțind guvernului pe conducători ca singuri res- 

ponsabili | pentru toâtă mişcarea. Ca ajutor în munca 

sa are cîți-va indivizi, cari într'o execrabilă ro- 

mînească vor să traducă momente din literatura 

şi istoria ungurească, — ca, următoarea frintură > 

dintr'o traducere de Petăfi: 

__? 'Tras-împins, venetic scîrnav e 

, E cel ce azi nu şti muri 

- Care pentru ţară sînge 

Nu cutează a jertfi: 

7
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-P'al Ungurilor Zei mare 
Ne jurăm, 
Jurăm că mai mult, jug sclav: 
Nu purtăm. ” 

. 
4 

„ Articolele sale de polemică atroce în: potriva! 
“mișcărilor politice radicale le-a reunit apoi în trei 
„volume mari, cari: vor rămînea pentru toate timpu- 

rile un isvor pentru cel ce va voi să facă o te- 
meinică psihologie a renegatului romîn. 

Iată, 'judecind după întreaga activitate a lui 
Moldovan, care este tipul. general. al -renegatului 
romin în Ungaria. „ Ia - 
Dușman pronunţat al culturei romiîne, el combate 

sistematic ori-ce: pornire. avîntată, ori-ce ideie de 
unitate culturală și vrea să împingă pe Romîni în 
brațele culturei străine. Duşman al naționalităţii 
romine, loveşte în toți conducătorii” ei- şi urăște 
regatul romînesc, căci vede într'insul cetatea inex-: 
pugnabilă a. viitorului Rominilor. “ | 

„_ Renegatul ardelean intelectual e tot-d'a-una sofist, 
Ca să apară în lumina adevărului și a dreptăţii el separă. poporul de . agitatori și-l consideră ca o 
victimă inconștientă a acestora. Vorbeşte tot-d'a-una 
în numele poporului romin, cînd scrie romîneşte, 
și în numele poporului unguresc cind se adresează 
stăpînilor, a căror umilită slugă este. Păstrează „ast-fel caracterul dublai naționalități, — fericit că 

4
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poate, dacă este un cinic, n nenorocit că trebue, dacă 

este un om cu simțire. | 

“Sub pretextul de a face un bine celor două 

naţionalităţi ce se războiesc neîncetat, de a le a- 

“propia, prin cunoașterea mai adincă între sine; el 

face servicii de denunţiat şi consideră necinstea şi 

trădarea ca o datorie de patriot. - ” 

Ce trist capitol. în viaţa politică şi culturală â 

poporului romîn! 
.



  

Un povestitor ardelean. 
_I. POP-RETEGANUL 

  

- Intr'un colț al Ardealului, pe frumoasa vale a 
Someșului, trăeşte un harnic dascăl sătesc, om 
acum de peste, cinci zeci de ani, al cărui nume 
de scriitor a trecut de curînd şi dincoace de munți: 
loan Pop din Reteag. In cele trei decenii, de cînd 

_ân de an îngrămădeşte la broşurele de literatură 
populară şi de :proză originală, ar fi avut timp să: -. ne dovedească, dacă e mai mult de cît un învă- 

ţător muncitor. Unii critici bucureşteni, dispuși a 
îi mai îngăduitori cu cei mai îndepărtați şi, pro- „babil, lor mai necunoscuţi, aii. şi găsit în Pop-Re- 
teganul un scriitor de mîna întîi. Părerea noastră 
însă, a celor ce urmărim cu oare-care- competenţă 
manifestările: culturale. ale Rominilor de sub oblă- 
duiri străine, este alta. Noi înşirăm pe Pop-Rete- „_î ganul numai printre diletanții . folositori, de cari „Avem și în Ardeal un număr măricel, | N Oameni cu inteligență mediocră, cu oare-care cultură literară, cu bune sentimente şi rivnitori de 
a face. numai bine, îi vezi în fruntea tuturor în-
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cercărilor de a da un avint vieței sufleteşti şi eco- 
nomice a poporului. Ei staii în capul societăților .. . 
culturale. Scrii şi țin conferinţe. Tipăresc reviste 

şi cărți. Invaţă din pildele.. neamurilor celor-Valte 
şi caută să adopte şi să infiltreze bunele forme şi 
idei străine. Judecata lor, puţină cîtă o ai, e dreaptă | 
și nu e perversă ca la diletanții chițibuşari din 
alte părți ale. neamului. Munca lor e onestă, „căci' | 

săvirşindu-o nu vinează căpătuieli. € Caracterul lor . 
e integru. - 

Neamul nostru simte nevoia acestor factoră pu- 

blici. Măcar de ar fi cit de mulți: pretutindeni, căci 

ar fi aluatul nobil, căruia o mînă măiastră i-ar putea 
da formele cele mai alese. Bunul simț şi judecata, 

normală, echilibrul în toate sînt însuşiri, pe cari un 

condugătot luminat să poate răzima în .ori-ce timp. 

Un mic exemplu va face și mai învederat rolul | 

muncitorilor intelectuali de cari vorbesc. Pi 

In timpul din urmă un scriitor romîn' s'a ridicat, 

la înălţimi neobicinuite în analele culturei noastre. 

Luptător semeţ, cugetător drept.şi 'adinc, simţire 

aleasă şi muncitor uriaş, acest scriitor clădeşte zi 

cu zi adevărul istoric şi dărimă minciuna . contim- 

porană. _ 

Şi totuşi cei ce-l în 'țeleg: mai puţin sînt micii -- 

satrapi ai condeiului din presa bucureşteană, iar 

cei ce-l urmează, „ascultă şi se luminează de cu- 

vintul lui sînt acei depărtați diletanţi de pe la pe- 

riferiile neamului. Aici cuvintul înțeleptului produce 

. 
'
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RR AR _ A : Aici revoltă şi svircolire, colo indemn şi Curaj. Aic 
mititeii. sbiară, .rîd şi calomniază, culo se întăresc, 

a -“se aștern pe muncă, plini de recunoştinţă față de 
deschizătorul de drumuri. lată deosebirea între 
diletant şi diletant: Unul distruge și împiedecă, 
cel-Valt e un bun elemeni de progres. .. 

Un asemenea element este şi d. Pop. Reteganul. 
e 

* 

Reteganul n'a făcut de cit literatură țărănească, 
şi pentru țărani. Atita la ajutat cultura, atita ta- 

lentul săi, cum singur o recunoaşte. E tipul țara” 
“nului, care observă ce se. petrece la vatra sa ŞI 
urmăreşte cu interes, pînă în cele mai mici detalii, 

" “fenomenele vieţei semenilor săi. Propunîndu-și să 
"1e descrie, Reteganul se întreabă întrun loc:. 

«Dar oare este cu putinţă să le pot scrie eă, 
«un tînăr, care dintre săteni nu am eşit de cit foarte - 
"puţin ; ei, care din leagăn și pînă în anii juniei 
cu Rominii săteni am supt un aer, am mincat o 
piine, am purtat o opincă ; eă, care luai parte la bucurii, la nunți, la şezători, clăci, culesul de tii Şi colindat, la înmormâîntări, pomeni, înrolări de „ostaşi; eu, care am purtat vitele la pășună, am - fost la moară și -în priveghii ; ei, care aveam „Proces cu copii de ungur, cari strigaii după mine şi. după alţi. copii. de. Romiîn : i 

, „Măi Romîne, 
Cap de cîne, |
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Trage grapă după tine! 
— Eă o trag, dar ea nu vine... 

şi lă cari le răspundeam : 

Cînd a crepa mugurul : , 

Să crape şi Ungurul... : 

putea-voi, oare, eii înşira toate greutăţile. ce le-a 

învins şi care are a le învinge săteanul Romiîn ?» 

Putea, dar numai pînă la un grad, după cum a 

“și făcut. Se o 
Un om cu atîta pregătire, natural că trebuia 

să-şi înceapă. cariera de scriitor prin a fi folclorist. 

Mai multe colecţii de versuri din popor şi de. 

povești, apoi cite-va încercări de studii asupra 

obiceiurilor poporului sînt resultatele :străduinţe- - 

lor 'sale — nu de a îmbogăţi literatura — ci pur 

şi simplu de a oferi material de lectură țărănimei. 

Pentru ştiinţă ai prea puțină valoare: acele bro- 

şuri despre stărostit, despre Pintea Viteazul, de- 

spre romiînul la oaste şi alte subiecte de literatură 

populară. Pentru țăran însă sint o bună hrană 

sufletească. Tot asemenea. se întîmplă şi cu poe- 

ziile populare («Trandafiri şi viorele») şi cu <«Po- 

veştile din popor> (Sibiu 1895) şi cu «Poveştile 

ardeleneşti» (Braşov 1888). Îndepărtindu-se pe ici- 

colo de adevăratul grai popular şi. amestecind în 

poveşti vorbe şi întorsătură de-ale cărturarilor, n'a 

reușit să le dea acea trăinicie pe care le-ati asigurat-o 

alți scriitori de basme colecţiilor lor. Ast-fel toată



10 ID, CHENDI » 
  

munca asta de folclorist a învățătorului din Re- 

_teag se reduce la meritul pur informativ şi la 

folosul ei practic pentru ţăran. Pai 

În Ardeal se face foarte multă folcloristică. De 

cînd d. Atanasie Marienescu a început să- ŞI pu. 

| blice colindele şi baladele, literatura populară ti- 

părită s'a îmbogățit. 

| Foiletoanele sînt ticsite, iar volumele de poezii 

"şi de.poveşti apar destul de dese. Cu puţine es- 

cepţii însă (între cari A. Birsan şi V. Onişor) ni- 
meni nu se călăuzeşte de vre- o. normă în aduna: 

rea şi studiarea materialului. Păcatul e mare, căci 
acum,. cînd aproape totul este adunat, trebue să 
înceapă opera de selecţiune şi de studii serios. 

:Diletanţii însă nu se vor ridica peste munca sim- 

plă de adunători de material. 
-: 

* În vre-o patru broşuri de «Nuvele şi Schițe» 
„Pop-Reteganul .vrea să părăsească terenul litera- 

turei populare Şi să treacă la acela al literaturei 

originale. 

Aici mi se impune iarăş relevarea unui fapt ca- 

racteristic pentru literatura scrisă în Ardeal. Fie 

un scriitor cît de influenţat de cultura străină şi mai 
ales de cea maghiară, . atit de primejdioasă sub 

toate raposturile, în subiectele sale rămîne romin; 
legat de glia pe care calcă. Eroii săi nu sînt nici 

odată străini cari vorbesc romiîneşte, figuri împru-
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mutate , din literatură exotice, ci — în cazul cel mai 

„rău — Rominii cari vorbesc: o mai stricată limbă 

rominească, dar simt numai 'romîneşte. Cei mai 

buni novelişti ai noştri — luați pe Slavici, saii pe 

I. Popovici — ca şi cei mai cunoscuţi povesti- . 

tori se întilnesc în direcţia asta şi reprezintă fie- 

care o părticică de pămînt rominesc, un colț de 

suflet rominesc. Unii dintrinşii ai păstrat încă 

toată naivitatea. şi tot. optimismul generaţiei “ante- 

Tioare, pentru cari, dictoane ca «Rominul în: veci 

nu piere» şi capa trece, pietrele rămîn», constituiaii - 

perspective de isbindă. Alţii însă Sai mai rafinat 

şi ştii să aprecieze şi valoarea formei. Unii sint 

visători Și nu renunţă la: subiectele din timpul lui 

Traian şi Decebal; alţii însă văd rominismul în di- . 

feritele manifestări şi semne de rasă ale prezen- 

tului, iar lucrările lor sunt pline de preţioase ob-.. 

servaţii psihologice. - 

D. Pop- Reteganul nu 'aparţine celor mai buni 

și mai rafinați. Afară de volumele lui Slavici nu 

cred să fi cetit altă proză nuvelistică, şi nu ştie 

cum să - plămădească o nuvelă. -De aceea n'aş. 

putea îndrăzni să-l înşir printre nuveliştii noştri. 

Ceea-ce numeşte d-sa «nuvelă» este un gen hi- 

brid, un amestec de literatură „populară şi de proză 

cărturărească, — cum am putut să observ şi cu 

altă ocazie — istorisiri brodate pe un fond de po- 

veste, sau pe-o intimplare zilnică şi. susţinute cu 

citaţii continue de poezii: populare ș si de proverbe! 

7
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Cite-va destrieri de obiceiuri, la nunți și sărbă- : 
tori, sunt frumuşele cadre pentru neînsemnate fapte 
diverse din viața ţăranului. Raporturile între preot 

"și sătean, respectul față de biserică şi legi, con- 
cepţiile de cinste socială, sunt iarăş momente bune 
de cetit. 

Dar totul rămine 'o lectură destinată, celei mai 
„ largi pături sociale, țărănimei ; - o lectură cu ten- 

| diiăţi foarte transparente. Și, precum amintirăm, li- 
teratura asta poate fi folositoare, dar nu are de cit 
valoare trecătoare. , 

Dascălul poporului a rămas dascăl ! și în litera- 
„tură, caută să fie instructiv, și să'se împace cu, 
toții. — Pentru însușirile aceste:merită recunoștință 

“şi laudă, merită chiar să fie cetit şi : răspîndit: în” 
popor, iar criticul trebue ' să-i - dea atenţia ce se 
cuvine unui tip caracteristic pentru o întreagă miş- 
Care culturală, „dintr'un. colț. al rominismului,
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Implinindu-se un an de la moartea lui Iuliu Să-: 

Vescu, ciţi-va prieteni ş-ai adus aminte de. el. 
și, în articole sentimentale, i-aii deplins stingerea. 
prematură. Mai “săptăminile trecute un alt tinăr. | 
scriitor, autor al unui. mic.număr de nuvele, dar. 

primite ca simpatie de critica zilnică, |. D. Mano- 
lache, s'a mutat la cele miai vecinice. Un al trei-: 

lea scriitor tinăr, acesta mai cult şi mai silitor de 
cit cei doi, scos de curind dintr'o slujbuliţă de la 

nu ştiii care: minister, se luptă acum cu o boală 

cumplită, sărman, părăsit şi isolat de lume, în-că- 

Suța părinţilor săi de lingă Tecuci. Şi cine ştie 

dacă nu-l va răpune şi pe el dușmanul ce se să- 

lăşluește în piepturile atitor tineri, doborîndu-i 

inainte de' vreme. 

In moartea și tînjirea acestor scriitori şi a altora 

ca dinşii este ceva din tragicul luptătorilor, căzuţi 

la întiia încăerare. Abea s'a dat semnalul prin su-. 

netele de fanfare, abea s'a deslănţuit melodia învi- 

orătoare a armelor, şi. moartea i-a și secerat fără 

- 8
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să le mai: lase prilejul de a intra în foc, ca să-și 

„desfăşure toate puterile. Pentru ei nu mai există 

bucuria triumfului. 
Fără să fie fenomene extra-ordinare, ivirea în 

publicitate a acestor poeți deşteaptă, interes și ac- 
"tivitatea lor are resunet, Intiiele lor scrieri aii 0 

notă proprie; o pecete de distincţiune. Şi pe mă- 

sură ce boala lor îi mistuie — aproape toți mor 
de ftizie! — producţiunile lor se înrudesc tot mai 

mult. Cei mai mulți adastă moartea și o cheamă 
din adincul convingerei lor. Unii rămîn copii naiti 

şi visători; alţii: rafinați precoci, răi şi orgolioși. 

Gindirea lor e tot mai neliniştită ; viaţa plină de 
incoherenţe ; momentele scurte de supremă mul: 

| țumire- alternează. cu „zile. lungi de depresiune... 

“pînă ce flacăra. se stinge şi pana le cade din mină. 

* 

“ Deschizind cartea trecutului nostru literar gă- 
sim printre cei dintii poeți, morți în timpul “de 
înmugurire a talentului lor, pe duiosul Cărlova. 
Versurile scrise pînă la 1831, cînd a murit în vir- 
stă de 22 de ani, le. poți număra pe degete. Dar 
din ele răsare o figură întreagă, «tinăr, frumos la 
față, plin de miîhnire, cu glas duios», cum se des 
crie el însuși în poezia ciobanului întristat. 11 vezi 
înaintind, prin «viscolul de dureri» și cătînd adă- 
post sub ruinele Tirgoviştei, ca să plingă «pe mor- 
mîntul mărirei strămoşeşti». Ii admiri şirul de idei,
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ne-obicinuit de clare pentru acel timp, profundi- 
tatea reflexiilor pesimiste în faţa naturei și a tre- 
cutului, limba cea mlădioasă şi tonul elegiac. E 
un poet de cei ce n'aii cîntat în pustii. 

Influenţa lui Cărlova asupra contimporanilor săi 
a şi fost mare. Toţi aii început să. se inspire de 
poezia ruinelor. țării, toți să verse lacrimi pe dă- 
rimăturile trecutului. Şi pină azi fluerul păstorului 
„mai doineşte, cel puţin pe cîmpiile Ardealului, 
unde nu este copil să nu ştie cînta aceste versuri 

într'o melodie lină, trăgănată şi potrivită cu 'spi- 

ritul textului. 

"Lui Cărlova i-a urmat repede în mormânt un 
contimporan, inferior cu mult ca poet, dar apre-. 

ciat şi bine cunoscut în cercurile literare de atunci, 
Mihai Cuciureanu din Botoşani, prieten cu Hri- 
soverghi, 1) Negruzzi, Kogălniceanu, şi Alecsandri. 
A murit la 1844, avind 24 de ani. 

«<A fost un sufiet gingaş şi dulce, îndatoritor, 

blind cu cei mici, vrednic cu cei mari, un suflet. 

ales, iubitor de fiori, de natură, şi de fruniuseţele 
zidirei ; lucrul ce inima lui iubea mai mult de cit 

viața, de cît prietenii, de cît florile, de cit poezia 
însuş era... Rominia», — zice Alecu Russo, scriind 

necrologul lui «Miluţă> Cuciurean şi  «Romînia 
literară». o 

Se pâre în. adevăr că a fost o personalitate 

  

1) Acesta a murit tot în vîrstă fragedă.



    

! 
hi i 
. 

106. UL GHENDI | 

distinsă și un tînăr cu o cultură modernă acest 

'Cuciureanu (de alt-fel făcuse şcoală bună la Buda- 

pesta şi la: Cernăuți) căci și Alecsandri stărue adese- 
ori asupra lui în scrisorile sale către Al. Papa- 

„“dopulo-Callimach. «Cercările! poetice» ale lui însă, 
_ adunate în două broşuri, n'aă nici puterea nici 
"căldura 'celor. puţine de Cărlova, dar sînt inspi- 
rații directe din acesta, căci şi Cuciureanu se bo- 
ceşte «O zi şi o „noapte de primăvară pe ruinele 

„Cetăţii Neamţu». . 
Aproape la aceeaş virstă a murit şi Alexandru 

Sihleanu, autorul « Armoniilor intime», o fire sen- 
sibilă şi bolnavă, care a atins adese-ori înălțimi 
furtunoase în ciîntecile sale, rătâcind «prin nori, 
prin munți, prin bălți, şi prin pustii». lată una din 
acele mărturisiri. pornită - din sufletul neliniștit şi 
chinuit al. omului tînăr în agonie: 

„Imi place cînd dezguștul şi ara mă frămîntă 
Sating coarda de-aramă a harpei care cîntă 
Sălbatica durere a tristului Byron... 
Imi place 'ntr'a orgiei vegheri lungi, zgomotoase 
Cînd torţele fantastici, cînd cupele spumoase Saneacă mintea noastră în vise, rătăciri, . Să ţin pe-a mele braţe bacanta desfrînată Cu ochii de: văpaie, cu: buza înfocată 
Făgăduind nesațiu, plăcere și uimiri... 

E partea: satanică în" omul ce-'și simte apusul ş și îşi. cheltue ultimul rest ce viață, ultima energie,
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tăvălindu-se în noroi. Acest satanism îl întîlnim 

şi la alţi scriitori tineri, osîndiţi să peară înainte : 

de vreme şi unii ai ştiut chiar să intruchipeze 

versuri de o patimă răpitoare... 

_ Mai norocos şi mai potolit ca Sihleanu a fost 

Depărățeanu; mort la 1865 în virstă de 80 de âni- 

Din toate «dorurile și amorurile» lui a rămas în 

viaţă numai «Vara la ţară», O idilă într'adevăr su- . 

„gestivă, vioae ca ritm, variată ca imagini plastice 

cîmipeneşti, dar contestabilă în. multe părți ale ei.- 

Deosebit de cei-Valţi, Depărăţeanu a urmat pe 

Eliade-Rădulescu în multe, însuşindu-şi în deosebi 

elemente de limbi. moderne, franceze şi italiene. 

Cam exotic şi în alegerea subiectelor, pururea în- 

spirat de poezia orientală şi de romantismul spa- 

niol, Depărăţeanu amesteca prin versurile sale şi 

frîntură de poezii populare şi are ast-fel şi-o părticică 

personală în ce creiază, ceea ce a făcut pe mulți | 

să” pună alăturea de Bolintineanu. In fond însă 

toată puterea lui rezidă în rime şi în căutarea de 

paradoxe, iar tendinţa simboliştilor noştri de al 

proclama de şef al şcoalei lor numai din acest 

punct de. vedere este îndreptățită. 

” Dintre cei morţi mai în urmă ne aducem aminte 

de 1. Popovici-Bănăţeanul, — o apariţie trecătoare 

în lumea literară din Bucureşti. A venit aici de la 

Seminariul din Caransebeş; la 16 Ian. 1893 a citit 

cîte-va versuri şi o nuvelă la. «Junimea» («o'sărbă- 

, toare literară» numeşte d. Maiorescu ziua în care 

, ,
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s'au cetit bucăţile lui Popovici) şi a plecat iarăș 

„acasă, unde a murit după cîte-va luni, ne-impli- 

nind nici 25 de ani. | 

“Scrierile lui Popovici s'aii: impus repede. Proza 

lui, cu tipurile de muncitori din promiscuitatea 

"bănăţeană, a cucerit: critica serioasă. Poezia lui, 

atit de colorată în lucrările epice din foiletoanele 

«Tribunei». și atit de plină de durere în partea 
„lirică, rămîne o pagină neştearsă din epoca post- 

. eminesciană. 

“ulii Săvesca s'a stins de aceeași boală şi poezia 

lui aproape întreagă e ftizică : delicată, nervoasă, 

sensuală. E cel mai bolnav, cel mai sensibil și mai 

incoherent dintre toţi, dar a luptat în acelaş timp 

cu cele mai multe obstacole ce-i stăteaii în calea 

desvoltărei talentului săă. a 
Dintre poete nu voi lăsa neamintită o .copilă cu 

„mic talent de versificare pe Alexandrina Mihăescu 
(+ 1895). Un volumaș postum, «Flori de zăpadă» 
cuprinde cite-va strofe subtile, scrisori şi impresii, 

visuri și visiuni, scrise în timpul cînd moartea 

pindea la căpătiiul acestei fecioare caste şi cu suflet 

_înfrigurat. Afară de fluturi de flori şi de poezii 

populare, pe cari poeta cu gindul trist le-a îndră- 
git, găsim şi o îndeminare în exprimare, o frază” 

destul de limpede :pentru e copilă de 18 ani. 
.E-v coincidență tristă, că în anul în care Po- 

povici Bănăţeanu scria maestrele strofe:
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La groapă toţi o petreceau i 

Plingînd'o ca pe-o moartă, | 
Pe cînd ea încă mai trăia 

Căci sufletu-mi o poartă. 

Și trupul ei l-au aşezat. 

In' cripta seculară, 

Pe cînd pe mine m'ai uitat 

Cu dragostea-mi afară... . 

o altă ființă, Alexandrina Mihăescu, tovarăşe de . 

chinuri cu poetul, improviza versuri tot din mar-: 

ginea mormiîntului: i 

I-aii pus pe cap flori de lămii 

Şi ?n mîni mănunchii de flori i-ai pus. 

Dar mînile sînt albe, reci . 

Şi ochii plînşi şi gîndul dus... 

S'aii dus încet pe drum tăcut 

Toţi sai întors, ea a rămas, 
In toată casa e pustiă: 

- Doar mama plînge fără glas. 

Aceste sînt talentele, despre cari ştii că sai 

stins fără să fi ajuns la o matură desvoltare. Nu- 
mărul lor e destul de mare în raport cu mica 

noastră literatură. 

Nu se poate afirma categoric, că literatura a 

îndurat o perdere reală prin moartea fie-căruia 

din acești tineri. De obicei ei lasă prea” puţine .
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opere în urma lor.: Boala şi neastimpărul vieţii îi 

"face prea puţin productivi. Şi nu poţi prevedea 
nici o dată cu siguranţă, că autorul citor-va poezii 

de valoare va evolua, trăind, aşa fel ca să ajungă 
la un rol literar însemnat. Probă că alţii, cari sai 

manifestat la aceeaș vîrstă, aii rămas staţionari 

“şi s'aii sleit de timpurii, existînd ca nişte biete vul- 
cane stinse, pînă la adinci bătrineţe. 

Dar e omenesc. să regreți mai mult pe cei ce 
duc în groapă atitea făgăduinţi, de cît să admiri 
pe cei ce trăesc, fără să-și fi putut ținea făgăduin- 
țele din tinerețe. .



„“ DĂRI DE SBAMA 
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Ma Două Romane, 
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Eugenia Ianculescu de Reuss. Spre dezrobire. Roman, 

Bucureşti, 1903.—213 pp.—S5. Prasin. Calea Robilor. Ro- 

man. Bucureşti, 1903. 1 vol. 39% p. 

Plingă-se, cine voieşte- de criză literară! Cit timp 
mai apar cărți ce-ţi opresc atenţiunea prin vre-o 
calitate a lor, nu poți sta alături de cei-ce se pierd 

în. nesfirşite lamentări despre sterilitatea gene-.. 
raţiei actuale. 

Anul “trecut, de pildă, a .fost destul de mănos 

şi pentru literatură. Am văzut. adepți noi pentru 
toate genurile. S'aii scris romane şi s'aii ivit nu- 
veliştă. . Ai apărut. versuri cu droaia şi poeţi cu 

nemiluita. Şi critica ţine hangul, sprijină, înfierează, 

înnalță şi doboară. 

Sar părea că numai . acum începem a ne da 

seama de noţiunea «viaţa literară». Prin reviste şi 

ziare e zgomot. Giriditori mai mari și mai mărunți 

încrucişează spedele. Caracterele se desvălesc. Cete 

de cete se combină şi se destramă după anumite
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interese. Nimeni nu rămîne necontestat, nimeni nu 

domină ; e un fel de tovărăşie democratică între toți. 

Dacă publicul nici acum nu e satisfăcut, vina 
este a lui, căci 'e lipsit de acel preţios dar ce se 
numeşte spirit de” observaţie, de însuşirea de-aș 
găsi elemente de distracţie în ori-ce împrejurare a 

„vieţii. Pentru-că ori-ce sar zice, publicul nostru mai 

mult distracţie caută, de cit instruire. Lucrările mari 
"şi cele savante, precum şi nesfirşita stăruință într'o 

anumită direcţie îl obosesc. El vrea să petreacă ; 
temperamentul îi cere. variaţie . continuă; gustul 

„lui e pentru 'ornamentaţia filigrană. Să fie numai 

ceva.ca să-i miște mintea cea leneșă și să-i ațițe 
nervii puțin cam slăbiți. 

„Şi iată atitea ocazii dea ride şi de a petrece şi 
mintea leneşă totuşi nu. se mișcă, nervii nu se în- 
cordează. Cărţile tot nu se vind... Ce înseamnă 
apatia asta? S'a schimbat firea noastră; nu mai 
voim să fim veseli, nici cînd avem ocazii destule? 

O doamnă, scriitoare de romane, de.sigur nu e 
ceva obicinuit în literatura noastră şi totuși nimeni 
nu vrea să se oprească mai cu dinadinsul asupra 
scrierilor ei. Doamna “trăeşte într'o anumită «lume 

- de idei şi simțiri», prin urmare se ridică de- 
asupra mulțimei, care de obicei nu cunoaşte uxul 
unei asemenea lumi; și totuși nimeni nu vrea S'0 
urmărească? Să încercăm a-i face dreptate. 

Într'o atmosferă romantică de salon trăeşte doam- 
+
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na Corina,'o frumoasă văduvă, zină cu părul de 
aur. Îi place să-şi analizeze vecinic .senzaţiile ; iu- 

beşte natura cu evlavie şi tresare de cîte ori vede 

fluturînd în aer petalele feciorelnice ale florilor de 

"cireş. E poetă, evident. În jurul. ei numai poezie, . 

muzică şi extaz şi vis: ca în preajma albetor or- 

chidee. Ă : - 

Visul statornic al d-nei Corina însă este desro- 

birea femeii din cătușele dragostei pentru bărbat 

şi intrarea €i în luptă «pentru o nouă concepţie 

de viață». E un vis complicat şi nu e clară de loc 

această «concepţie stoarsă ființei fisiologice, sai 

mai bine zis naturei, care ne-a creat aşa deosebiți, 

fără gindul (?) că un sex e inferior celui-lalt, nici 

că unul trebue să fie robit de celălalt...» | 

In resumat s'ar părea că d-na Corina vrea să 

înfăţişeze un tip de femee a viitorului. Iubirea ei . 

pentru bărbat să fie «ideală» — înțeleagă-şi idea- 

lismul fie-care cum voieşte — poate o iubire ete- 

rică şi sentimentală, stăpînită . în „acelaş timp de 

judecată morală şi nu robită de sensuri. | 

” Acest tip de femeie ar avea apoi un rol 'social * 

"cu totul deosebit de cel de astă-zi. Acum femeia 

ţăranului, zice autoarea, e putredă şi otrăvită. La 

oraş e lene şi corupţie. Trebue deci alarmată so- 

cietatea, pentru-ca femeia să fie îndrumată spre 

«viaţa activă, spre simţul ruşinei şi al cinstei, spre 

păstrărea religiei și a datinelor strămoşeşti»... In- 
4
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dreptarea să se, înceapă de jos în sus, .din coliba 
țărănească pînă la soțiile marilor boieri. 

Cedez cuvintele autoarei: : .-.» 

«Această îndreptare va reduce vigoarea şi fru- 

museţea: tipului rominesc, mîndria şi credinţa, cari 
ai fost scutul ţării romîneşti. în grele împrejurări. 
Nu mai cereți drepturi civile; egalităte şi funcții. 

Chiar dacă aceasta ar fi menirea femeii, muri pre- 

ătit nici fizicul, nici pishicul; nu creaţi antinomii, 

- nu începeţi de la coadă. Mai. întii,. pustiiți fara 
„de leneşe, de vițioase, de nedestoinice. Mergeţi trep- 

“tat de la femeia ţărancă, îndreptaţi-o spre fericire 
şi'ncet-incet ridicaţi-vă la femeile din clasa de sus... 
Lăsați vizitele şi intrigele, cărțile și cochetăria, 

“minciuna şi spoiala, căutaţi a vă îndruma și în- 
- drumați țărauca spre bine. Să eșim şi să o scoatem 

din starea de depravare morală, de ruina .fisică- 
pishologică şi economică. Atunci vom face pentru 
țară şi naţia noastră mai mare bine de cît dacă 
am ocupa unele slujbe cu titluri pompoase, cari 
de multe ori ascund sub strălucirea * numelui, mi- 
cimea şi imoralitatea cea mai mare»... 

„Indiferent de forma în care: se aduc aceste acu- 
zaţii — fraza d-nei lanculescu e une-ori încilcită, 
ideile se repetă şi se contrazic necontenit, fără 
insă a se înlănţui destul de logic, — aici şi în alte 
pagini ni se pare că vorbeşte totuși o femeie destul
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de inteligentă despre lucruri interesante. D-sa e 
chiar optimistă, speră să-şi vadă iluziile realizate 

şi stabileşte în acest scop cîte-va soluţii teoretice, 
„tot atît de îndrăsneţe, ca şi diagnoza ce-o face . 
incomensurabilului ră social. | 
Prin şcoale și prin: conferinţe publice, ținute în 

toate părţile ţării, autoarea crede să smulgă. «din 

ghiarele prostituţiei marea armată de nenorucite», . 

„duse la depravare 'de lux şi de alte boale sufleteşti. 

E prea original acest mod dea face femei cin- 

stite şi serioase din o lume perdută, . compusă . 

chiar din «fete de familii mai ridicate», încît merită 

să mai reținem următorul document de cugetăre 

a intelectualei noastre: | 

«Prin subscripţie, Corina ajunse a clădi cite-va 

azile pentru acele femei perdute. In acele sălaşe 

găseaă iluzia . familiei şi strictul necesar pentru 

viaţa de toate zilele. “La 'venirea în asil li se ţineau 

conferinţi despre nobila menire a femeei şi înda- 

toririle ei, căutind prin acest mijloc să le ridice 

nivelul moral. Invăţaiă, tot felul de meserii, ca să-şi - 

poată cîştiga viaţa: în mod cinstit, cum şi igiena, 

medicina practică (aveaii nevoie, bietele !) pedu- 

gogie (!), morala. practică şi religioasă, economie 

"caznică, muzică, desemn, cursuri speciale de înda- 

toririle femeci față de bărbatul ei cu care trebuia (!) 

să formeze o familie, față de copii şi societatea 

întreagă... Multe din. aceste femei se măritaii (|),
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ori erai luate ca îngrijitoare prin familiile bogate. 
| Azilurile se sporeai. zi cu zi mai mult și li se 
2 “sporeai numărul...» (p. 190). 

"Cum. să nu se sporească, dacă flagelul e 'atit de 
mare, cum ne asigură d-na Corina, pe semne o 
compatrioată a. d- lui Aurel Onciul, care . ne-a re- 
voltat de curînd prin: descoperiri identice. 

Dar să. mai cităm, căci continuă a fi amuzantă 
chestia feministă romînă. D-na Ianculescu pretinde 

- că pînă și din acest strat atit de: sterp al femeii 
„Tomine se not recruta, “mame ideale: 

«In organismul femeii predomină forţele de re 
integrare sau anabolice, din cauză că interiorul 
ei se face depozitul puterilor necesare alimentărei 
și desvoltărei embrionului procreărei. Conformaţia 

„ corpului ei cu predominarea liniilor ovale, e do- : 
vada acestei meniri. Femeea lucrează în concrelo 

pentru umanitate, nutrind-o cu tot ce are mai bun 
în corpul şi spiritul săi, deci e conservatoarea şi 

 depositara forţelor ce trebue să alimenteze specia...» 

Ast-fel vorbit-a Corina, eroina romanului, apos- 
tolul nebulos al feminismului, i iar femeia de astăzi 

“ar trebui! să sărute poala vestmiîntului aceleia ce voeşte să facă piine pină şi din piatră. | Dar înainte de a o urma şi a da petiţii pe la: guvern pentru înființarea de şeoale, în care să
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înveţe a lucra în concreto, îmi iai voie să le amin- 

tesc, că această d-nă Corină e şi poetă şi văduvă, 
n'a iubit nici-odată ca oamenii, a fost! măritată 

fără voie după un bărbat brutal, n'a avut nici un 
copil, e bogată — şi prin urmare se găseşte în 
cele mai frumoase condiţii de a se consacra artei 

pure, visurilor albastre, «ideilor şi simţirilor» ne- 

înțelese de noi, cei atit de îndepărtați de-a o ase- 

menea lume abstractă. 
Romanul însuși, cu monografia acestei femei, e 

“slab. Aproape nici o acţiune, nici o pasiune su- 

fetească: reală, nici o umbră de adevăr. Declama- 
țiunile nefireşti ne lasă reci. Doar cadrul cu cîte-va 

descripţii de munți şi peisage fac lectura mai plăcută. 

Şi acum să ne coborîm. din. cerul albastru pe 

pămîntul nostru, de la imnul femeei idealiste la 

proza vieţii; de la femeia visătoare din liniştea 

unui colț de salon roz la un gazetar. de tempera- 

ment, cu fantazie productivă: de reporter îndrăzneţ 

şi iubitor de veşti sensaţionale; de la o dibuire | 

prin haos, pentru a ajunge la cerul înstelat, să 

revenim la noroiul de stradă. Trecerea e bruscă, 

elementele cu totul opuse. 
Femeia e e punctul fix şi în romanul lui Prasin !). 

  

1) Darea mea de. seamă a fost scrisă o zi înainte de 

moartea tragică a lui -Prasin. O reproduc neschimbată. 

Obicctivitatea nu poate constitui o impietate faţă de | regre- 

tatul autor.
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In jurul ei se grupează şi aici un număr colosal 
de tablouri ce se alternează cu iuţeala și incohe- 
rența icoanelor din aparatele fotoplastice. E un 
tip Şi femeia lui Prasin; dar nu tipul Corinei, ci 

„al — Mesalinei internaţionale. DI ae 
„Cartea lui Prasin conține toate elementele ro- 

manului de colportaj, dar nu numai ca acţiune 
ci şi ca mod de a exprima şi lega diferite idei, 

- de a trece de la o situaţie la alta, de a conduce 
dialogurile şi pune în evidență partea emoțională. 
Cetitorul trebue să treacă prin catacombe şi co- 

ridoare, prin celulele cu şi fără răsuflătoare a în- 
__ Chisorilor şi să asiste la execuţii inchizitoriale, la 

erori judiciare, dueluri, evadări, omoruri, mai ales 
omoruri. Personagiile diferite, fie .ocnași, fie oa- 

"- meni de omenie, cad lovite de un glonte sai ucise 
de o mină tăinuită, de câte ori ajung inoportune saii de prisos acțiunei 1), Rînd' pe rind apar cele- 
Valte figuri sinistre : călăul, omul roşu, şeful sigu- 
'ranţei, polițiști deghizați, cavaleri de industrie, vin 
şi trec ca nişte umbre pe dinaintea noastră. Avor- turi, prostituate, călugăriţe, dame isterice, o lume întreagă de desechilibraţi formează subiectele ca- picolelor cu titluri. senzaţionale. a 

  

1) Aproape fie-care pagină e stropită de sîngele unui mort. 
„Pe unii (vezi p. 253) îi ucide chiar de cîte două ori pe aceeași pagină. Pentru ilustrarea modului înfiorător de a-și trimite eroii la cele vecinice citez : «Glontele, după cea străbătut capul, sa înfipt plin de creeri în ușa camerei...»
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Ai crede că totul nu este de cîto înşirare de 

reminiscențe dintr'o lectură pasionată de romane 
“străine de.a doua mînă, dacă autorul mar fi tran- 

„Spus acţiunea pe pămînt romînesc. 

Uzind de calitatea sa de gazetar politic, Prasin . 
întrebuințează toate mijloacele de a-şi arăta dibăcia 

de reporter opoziţional, vorbeşte ca un judecător 

sever despre moravurile politice, atacă cu înver- 
şunare persoanele şi politica partidului advers şi 

descrie îndeminatec, dar tendenţios, scenele de în- 
căerare, ce se desfăşoară pe stradă, cu ocazia că- 

derei unui guvern Florian (citeşte Brătianu!) Așa 
că romanul e cînd politic, cînd haiducesc şi pe“ 

alocurea roman de moravuri. 
Rar de tot gazetarul- dispare şi iese la iveală 
literatul. In cazuri de aceştea e mai potolit, mai 

limpede şi: ne întreţine cu cunoștințele sale lite- . 
rare, înşirînd, de alt-fel fără nici: o legătură și 
fără nici o importanță pentru continuarea ac- 

ţiunei, pe toţi autorii din literatura noastră și din 

cele străine, pe Alecsandri, Rodenbach, Gautier, 
Tasso, Byron, Ariosto, Rabelais, Eminescu, Leo- 
pardi şi alte celebrități, a căror. influență asupra 

„ autorului e prea puţin evidentă. 
Firul principal al acţiunei e bine ales, original 

în literatura noastră, dar destul de ră ii desfăşurat: 

ar vrea 'să fie un conflict psihologic Şi aplicarea 

teoriei eredității, dar se desvăleşte la o ciocnire 

brutală între indivizi, cu un sfirșit paradoxal.“ 
,
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Roman Ronescu, boer : moldovean, idealist, iu- 
bitor de poezie, dar lipsit cu totul de simţul rez- 
lităţei în viața politică şi socială, iubeşte pe Lia, 
O soră âdoptivă. El e prezentat de autor drept un 

«fex' moral» deşi nu mai era nevoie, de oare ce 
. deosebirea de temperamente excludea a priori în- 

țelegerea între el și Lia, femeia modernă, perse: 

" cutată vecinic de cele trei furii: «...voluptatea ne- 
împăcată, care face să vibreze sărmanul corp ome- 

„nesc; fatalitatea neinduplecată, care; sub puterea 

.. cărnei în revoltă, supune oră-ce gind, sfarmă ori- 

ce pudoare, dărimă ori- -ce legătură ; în sfirşit zeița 

isteria, care a stăpînit şi stăpîneşte lumea, cun 

nici-odată Venus sai Ananghe m'aii stăpiînit-o..»» 

Lia nu înţelege: -poezia şi nici -viața normală a 
femeei ! echilibrate (nu cetise nici teoriile d-nei Ian- 

culescu- -Reus), ci se aruncă în braţele celui dintii 
ofițeraş, uitîndu-şi tovarășul de copilărie, pe Ro- 
man. Se mărită în urmă după Baronul de Vale, 
cavaler şi om de lume; iubește în acelaşi timp pe 
un domn de o statură uriaşă, Severeanu și ciu- 
birea ei se explică prin satisfacția supremă pe care 
puterea extraordinară a -lui Severeanu trebuia să-i 
procure»... Rămasă văduvă, trece în brațele lui - 
Sorescu şi apoi în ale Prințului Graţiani, şi ajunge, 
din treaptă: în treaptă, într'o casă murdară de spe- 
culațiune în Veneţia. Aici o întilnește Roman, . senti- 
mentalul ei amic din tinereţe; el o smulge din bra” 

: ' 
7
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țele prostituţiei şi luind-o' de soție legitimă, îi dă 
strălucirea aparentă.a cinstei sociale, - 
„Dar “furiile o biciue din noii. «Sburdalnica pă- 

sărică nu-şi putea mult timp aţinti atenţiunea asupra 

unui fapt». Bărbatul ei se îmbolnăveşte. E primă- 
vară. . Florile cu. mirosul lor ameţitor o. excită. 

Simte «un sbucium care-se sfirşia prin spasmul 

'reînoit pînă. la istovire a. cărnei». In starea asta 

sufletească aruncă. ochii asupra lui Ulmu, un ţigan 

boierit, mare cît o namilă, voinic ca Ursus din: 

«Quo vadis». Şi amorurile ei se termină în la- 

bele ţiganului. 

Sfirşitul e o orgie: «exasperarea cărnei în re- 

voltă», «incendii de dorinţi», «poftiri.fără seamăn», 

co împreunare sexuală nesfirşită î în toate colțurile» 

«foarte des se aruncă asupra! lui, îl mușcă cu o 

furie: nebună, întrun avint asemenea acelui al 

animalelor în timpul fornicaţiei; ea părea că e 

sub farmecul. unei vechi străbune (atavismul !) care 

s'a redeşteptat în ea. în neînvinsul ' imperii al stu- 

prului antic, al puterei trupeşti ce sguduie pe pri- 

mitivă...» (v.. p. 384—3935). 

Şi femeea asta bolnavă triumfă. Bărbaţii din 

jurul ei mur; se împușcă, se idioţesc, înnebunesc 

(pînă şi animalul de ţigan, credinciosul de odi-. 

nioară al stăpînului săi Roman!) şi ea rămine sin- 

gură stăpină, ea, care a fost amantă, soţie necre- 

dincioasă, metresă,. prostituată, femeie cu amant 

necunoscut și n'a avut nici o însușire sufletească
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' deosebită, nimic afară de un corp atrăgător, bol- 

nav... ! a - 
7 N > 

„Iată o carte bună, care a adus în lumină o 
notă a sufletului meii, care pină atunci sta în în- 

tuneric indecisă, — zice un candid poet, d-l Nanu 
vorbind în «Adevărul» despre romanul lui Prassin. 

„ar noi nu credem în vorbele poetului. 

„. Romanul d-lui Prassin, — continuă cu aceiaş 

candoare poetul — face parte din acele lucrări de 
întiia mînă care îţi face impresie că e un fruct rupt 

din solul nostru, e caracterizarea vieţii noastre, vă- 
zută prin prisma unui observator de temperament, 

„ însuflețit de mersul spre bine al neamului nostru...» 
- Ear noi sîntem dispuși « a crede, că poetul n'a 
cetit romanul. . 

a... Lucrarea d-lui Prassin are o. etică a sa 
aparte. o... 

«... Romanul d- lui Prassin este începutul unei ere 
în literatura noastră»... 

Am dori ca gura de profet” uşurel a poetului- 
critic să.nu fi spus un adevăr, căci în acest caz 

“noua tră S'ar anunţa prin o totală lipsă de înţeles 
„pentru o operă de artă; scriitorii n'ar mai cunoaște 

nici frumosul şi nici adevărul de cît sub forma 

brutală a faptelor excepţionale şi ar înțelege într'un 
mod stranii «mersul spre bine al neamului». 

Mă rog, ce legătură poate fi între acest tip de.:
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_ Mesalină şi între «mersul spre bine» ? E o femeiă - 

«cu etica sa aparte» dacă vrei, dar încolo e stafia 

femeii bolnave şi nenorocite, ruinată prin excese 

erotice, iubită mai întii, apoi disprețuită şi pără- 

sită de toţi. Prin condeiul unui mare scriitor figura 

“aceista poate întradevăr să fie susținută, dar nici 

atunci: nu-ți dă nici o iluzie înălțătoare; din sim- 

plul motiv că frumosul încetează tot-d'auna unde 

păcatul, necredința şi anormalul își iaii începutul. - 

şi unde animalul se substitue omului. Cu. atît mai 

“greu va reuși un scriitor începător să salveze tipul 

de femec căzută. . 

În forid ambele cărți, de, cari ne ocupăm, sînt 

_încercări de a studia femeia şi, puse față în faţă, 

-poezia naivă şi falşă pe de o parte, proza sordidă. 

pe de alta, îţi oferă cite-va momente de distracţie. 

Dar încolo înseamnă o cauză pierdută. Tendinţele 

de: robire şi de: dezrobire sînt susţinute cu aparat 

prea slab şi cu mult prea puţină dibăcie artistică. .. 

Mai ales de la Eminescu încoace reflexiunile - 

asupra femeei sint în modă. Scriitori şi scriitoare 

se” frămintă a smulge - vălul de pe faţa sfinxului 

neînțeles. Dar nu e nimic mai monoton ca exa- 

gerările continue. ? Nu e nimic tragic şi nică o grație. 

“ în aceste mici, sail ordinare infidelităţi şi căderi, 

saii în aceste 'visătoare vestale, zugrăvite aproape 

totdeauna: de imitatori. 

Femeia romînă, «fructul rupt din solul nostru» 

își aşteaptă încă pe viitorul ei interpret măestru. 

-
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| — PRINTRE PICĂTURI» _ . 
  

„Roşcove, roşcove... ! 
"Cine dintre cititori, «cînd era copil odată», n'a 

. trecut, toamna, prin vre-o grădină şi văzînd roş- - 
N 

covele căzute şi acoperite de frunze veştede, nu 
şi-a umplut buzunarele cu păstăi de aceste lun- 

_guețe? Cine, gustînd -vre- odată din: așa zisa piine 
a lui Ioan Botezătorul, nu- 'şi aminteşte de hrana 
asta atit de sălcie, fără nici un gust definit? 

Ast-fel e proza,. ast-tel toată literatura d-lui Radu 
Rosetti: roşcove, pe cari copii le cumpără sai le 
string din vre-un parc, le dumică şi:le sug, ca 
să-și mai alunge uritul, dar fără să- şi dea seama 
de efectele, dăunătoare stomacului, ale acestor 
puțin nobile fructe. . E 
Ce răi pedagogi şi ce slabi igienişti “mai sînt 

Şi criticii de astăzi! Lasă publicul, acest copil ne- 
priceput, şă-și încarce- stomacul cu tot felul de 
fructe: cu mere mălăețe de-ale liricilor incolori, 

4
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cu pere pădureţe, uneori zaharisite, de- ale acrului 

Lecca şi cu magiun întăritor din pruniştele sim- 
boliştilar. ” 

Pentru roşcove manifestă o „specială şi stator- 

nică slăbiciune şi ast-fel în fie-care toamnă pomul 

se scutură și volumul ne zboară în brațe. - 
Ce poate să ajungă copilul hrănit cu “asemenea 

alimente? Un chircit intelectual, pentru care raiul 
. frumosului va răminea pururea închis. O fire dul- 
ceagă şi femenină, incapabilă de eforturi mai mari, 

de manifestări mai viguroase a sentimentelor. :Un 

| rachitic precoce şi scofilcit. Germanul le zice cel: 
mult Durchschnitts-menschen şi Halbnaturen: un 
fel de figuri spălăcite, fără nici o trăsătură indi- - 

viduală în caracterul lor. _ pi 
E aşa de uşor să-l cunoşti, fiind-că e atit: de 

des acest prototip al omului searbăd de astăzi. Il 
vezi în saloane și ori unde te” nvirți: cu poză gravă, 

cu glume uşoare, cunoscător de aventuri galante. 

Il întîlești în presă, la toate rubricele posibile, 
unde umple coloanele fără nici o opinie proprie, 

fără nici un colorit personal în stil, pururea blazat 

şi obosit. In politică, în literatură, ori unde l-ai 

găsi, îţi face impresia unei copii şterse, uriei imi- 

tațiuni slabe... 

Acestei categorii aparţine şi di Radu Rosetti 
. A 

Cine-va a spus. că d. Rosetti este un scriitor 

primejdios, fiind adese-ori imoral. Faima asta i-a
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rămas îndeosebi. de.'cînd cu drama «Păcate», 0 
"bucată literară fără nici o valoare. 
„Nică eii nu zic că e moral, dar cred că nu ăsta 

„este păcatul cel 'mai mare al autorului. Imorali-- 
tatea sa e mai muit de carton, o îndrăzneală, pe 

care şi-o permite cu calcul, fiind-că și-a mai per- 
mis-o şi alții cu succes. Ceia-ce constitue într'a- 

_devăr un pericol este cu totul altceva, e sărbezimea 
sa, anume arta de-a spune banalităţi i într'o formă : 

literară convenabilă; 

- Aproape toate schiţele Şi nuvelele din volumul 

* «Printre picături» aă forma ireproşabilă de cavaler 

îmbrăcat fără cusur. Dar în toată fraza asta simplă 

Şi corectă, însușire de lăudat de altfel la ori-ce sciitor, 

nu se ascunde nimic deosebit. Sufletul e pustii 

de idealuri, capul e sterp de idei şi de ori-ce lică- 
rire mai fosforescentă și numai mîna 'se 'mişcă ma- 
șinal şi înşiră la vorbe, prin cari ni se daii uneori 

caricaturi de oameni, alte-ori fotografii, dar nici 
odată tablouri de artă şi armonii de culori. 
„Volumul mai noi este iarăși plin de probe sdro- 
bitoare pentru cei ce vor să risipească puţina g glorie 

“de poet a d-lui Rosetti, i 
Trecînd peste anii de tinereţe sburdalnică au- 

torul a intrat întro fază nouă a vieţii. E judecător 
"în provincie. Misiunea sa îl aduce în legătură! cu 
viața unor oameni cu pricini, — oameni cari su- 
feră, greşesc. şi se luptă cu soarta. Fie-care pas îl 
oferă o nouă problemă, fie-care zi un prilej” de a
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„pătrunde în sufletul unui individ, de a observa în 
continuă, de ase lăsa mereii impresionat. lată prin 
urmare condițiuni destul de fericite, pentru ca un 
noi scriitor. să-şi dobîndească puterea sa de a în-. 
țelege sufletul omenesc, de a reţine” măcar o parte 
din cite a auzit și observat şi, reţinindu-le, să le 
prelucreze cu ajutorul fantaziei și a teniperamen- 
tului săi. artistic. Cu alte cuvinte, era timpul sosit, 
ca d. Rosetti să ni se prezinte în faza matură de 
cugetător şi artist, să arate că mai e capabil de 
o evoluţie. i | 

„ Ce se întîmplă însă? D. Rosetti reţine întradevăr 
cât ceva, dar nu mai adaugă de la sine nimic, iar 

„cînd vrea să spună ceva noii te jigneşte prin cite-o re- 

“fexie vulgară saă prin cîte-o descriere şcolărească 
a naturei. Incolo fotografiază diferiți împricinaţi ; 
dresează procese verbale, neuitind să amintească 
toate rufele murdare dintr'un inventar; apără pe 
bănuiţi ; dă drumul robilor, ca să facă. dreptate. 

"Cu un 'cuvint.e în exerciţiul, funcțiunei sale de ju- 
decător, dar nu de scriitor, care ţine să dovedească 

că trăeşte întrun medii ce-ţi imbie subiecte .din 
belşug, — subiectele d-sale rămîne la nivelul celei 

„mai simple proze. cotidiane. Şi dacă d. judecător 
n'ar fi une-ori duios și n'ar afecta oare-care du- 
rere pentru suferințele omenirei, nu sar deosrbi 
întru nimic de povestitorii nedibaci a faptelor di- 
verse. : 

Cită deosebire între cele cîte-va schiţe judecă-
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. toreşti din carnetul lui Brătescu- Voineşti şi între 

aceste prozaice procese "verbale ale d-lui Rosetti! 

O bună ocazie de a-şi arăta talentul descriptiv 

avea în «Notele de drum» din acest volum. Dacă 

“nu înțelege oamenii — şi pe om nici nu-l poți 

înţelege, trăind vecinic la suprafață şi lipsit de cu- 
“noştinţele unei şcoale sistematice — autorul putea 

să-şi plimbe cel puţin fantazia pe plaiurile străbă- 

tute în diminețele acele răcoroase, în cari poșta- 
lionul îl ducea la diferite anchete în provincie. Dar 
nici de data asta nu s'a ridicat de-asupra de- 

scrierilor cuprinse în volumul «Din largul lumei», 
ceea-ce ne face să credem că nici în genul im- 

presionist; în o literatură atît de uşoară, în care 

:- oră-ce începător se încearcă cu „destul. succes, nu 
poate să se distingă. -- 

Cele-lalte slăbiciuni, în prima : linie fondul etic, 
atacat de cei ce s'au ocupat.de volum,. îşi ai 
„aceeaşi origină : banalitatea subiectelor şi gros0-. 
lănia în prelucrarea lor arțistică. 

Dar mai e ceva. D. Rosetti. face parte din ârele | 
inegale şi disarmonice, pentru cari salturile acestea 
de la frumos la abject sînt. inevitabile. Se apropie 

- de şcoală decadenta, de care ne-am ocupat. Ast- 
fel se poate explica pentru ce elăturea de o «lecţie 
convingătoare despre: perversitatea omenească», 
ce odă societății într'o bucată, pot-să urmeze simp-. 
tomele de desechilibru moral în altele. SI 

In «Alma mater» bună-oară se pare că ar voi 
2 

N



a
 

at
e 

pe
 
m
m
 

.
—
 

"1 PROZA D-LUI RADU ROSETEI E "139 
  

o 4 

să exprime triumfal şi dreptul vieții în opoziţie cu 

moartea și O face, schimbînd camera mortuară, în 

cameră, nupţială. Dar cum? 

- Mortul. zace întins pe catafalc. E noapte. De= 

afară se aud triluri de privighetoare. O tînără pă-. 

reche_de amorezați stă singură la căpătiiul răpo- 

satului şi'şi jură dragoste pe veci. De odată... 

«...]l văzui pe dinsul, mai palid de cit mortul 

din sicriă, sărutind ochii, gura, gitul, sînul fecioa- 

rei, care vibra sub beţia inconştientă ce o coprin-: 

sese; o văzui pe dirisa închizînd ochii şi lăsîndu- 

se moale după gitul lui; de-abia ținindu-m i -răsu- 

flarea, îi văzui pe amindoi căzînd, rostogolindu-se 

albi pe pinza neagră întinsă pe podele,-...-- în 

-spasmul beţiei supreme». 

ŞI... şi volumul e foarte curat tipărit. şi cu chi- 

puri în. capul textelor; dar atita gust al tipografului 

tot n'a putut acoperi ' pornografia acolo, unde o - 

„simplă sărutare putea să marcheze îndeajuns ideia 

răsărirei unei vieți nouă în preajma unei morți. 

% . ' 

S'a zis că astă-zi se face multă literatură fă- 

rănească şi că unele reviste miroase a opincă. Este 

adevărat şi e o fericire că e aşa. E un duh pe 

care-l vom preferi tot-deauna acestui miros de pu- 

tregai Şi de roşcove căzute în noroi, exâlat de 

scrierile reprezentantului unei societăţi ce stăpînea 

pînă de curînd. 7
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Pămîntul negru şi fecund de la -ţară ne-a dat 
oameni întregi, puţini dar vinjoși, şi aceştia sint 

"astă-zi singurii cari duc.pe umărul lor speranţele 
viitorului literaturei noastre Atmosfera oraşelor $ şi 

a boierilor de 'viță iată ce produce: gilfezi truba- 

duri de noapte, seci imblătitoi de fraze şi cel mult 

elevi frivoli, storşi şi fără vervă, de-ai lui Boccacio.



  

III 

„Aripi de vis“*?) 

  

 — Revin uimit din lumea 

Fantasticelor vise. 

ALECSANDRI, După dot secoli. i 

Vai, din ce lumi mă întorc, după cetirea: volu- 

mului d-lui Cantilli! Capul mi-e plin de umbre şi 

lumini fără hotare, inima'mi bate de groază şi 

mîna îmi tremură ca unui moşneag, încovoiat de 

urgia vremilor. | Da 

. Am plutit, pe o barcă şubredă, prin «largul tre- 

cutului»> și prin «largul mărei», pină aproape de, 

noaptea morţii». Am străbătut haosuri cu «nămeți 

de besnă» şi cu «domnia nisipurilor sterpi>; unde 

florile sunt şerpi afurisiți şi unde cea mai mindră 

podoabă e un Diamant negru: 

Abys lucios de-abanos negru, visul, dementul vis 

Amorph şi iad de 'ntuneric, misterul lui şi-l trăeşte 

Inăbuşeşte lumina divină, — urcă haos adinc 

  

+ 1) Poezii de Constant Cantilli. Bucureşti 1903 1 vol. 201 pag. 

. 
,
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Spaimînta luciosiul abys de-abanos în care re minta 
stin 

Nu e nici rază întrînsul şi nică penumbră de formă 
S'afundă formele ?n forme, ear Domn e neantul... 

. j - a Aşa vibrarea de suflet ce urcă prea sus.sa perdut , 

Ea e semeţul arhangel ce-a vrut asalt să dea cerului 

Și, care ?n funduri cumplite allunecă... | 
Dar, peste besna de sgură, din cînd în cînd se străve e 

Fulgerul roşu-al mîniei, — sînge din rana de orgolii, — 

Și este un pharniec satanic în fulgerul roșu-al căderei... 

“Podoaba asta : admirată, am plecat mai de- 
parte, alungat: de groaznice iezme, de furtuni mu- 

gitoare și de corbii ce croncăniai răgușiți în urma 
mea. Domnul m'a dus într'o «pădure. de purpură». 

„Aerul e rece şi dulce. Părăul «umple auzul în orga 
din sgomotul mărei>. Sylvani şi fauni se plimbă 

în umbră şi pîndesc cîte-un «corp cu dorită ispită», 
cîte-o «nuditate glacială» ce trece. cu pas grăbit 
peste cimpul de superbe amethyste... | 

E frumos. Și pe aci ca «plasa truphașă de aur» 
să mă prindă în <fluidicele lațe» de nu mă aştepta... 
Velocipedul : 

' Semeț-isteţ-nervos- -vînjos 
! Fugar de fer 

Fii zmeii-mereu-la-drum-acum 

In tine sper. 

Cu nori- -uşori= -ce trec-mă? ntrec 
Sint rîndunea.. - . 
Pe rind, — sînt gînd-avist şi cînt 
Uit soarta rea, 
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Cu iuțeala velocipedului tablourile se schimbă. 
“Mor şi înviază speranţele. . Vremuri bune alter- 

nează cu zloată şi viscol. Ici eşti aproape de soaie, 
colo te cobori în infern. Ici asişti la nașterea lui 

Hristos, întrun staul în care sînt îngrămădite toate 

dobitoacele salvate de Noe, colo petreci în socie-: 
tatea onorabilă a zeilor indici Maia, Rama, Vişnu, 
Brahma şi Krama. Zeii 'vechi Amon şi lve se pre- 
vălesc, sdrobiți de lozinca creştinilor; Satan se 
precipită «în fundul iadurilor negre» și — se putea: * 
alt-fel ?.— Volumul se termină cu «şfirşitul unei 

lumi», cu prăbuşirea oraşului Pompeii şi Hercu- 

lanum sub trăsnete și flăcări... 
Am văzut multe minunăţii, de i-ar „fi ajuns şi 

bietului Ahasver, condamnat a îi martor chinuit 

la frămîntările şi 'prefacerile omenirei, la  jalea Și 
bucuriile ei „din atitea veacuri. 

x. 

Subiectele arătate sint de poet mare, vrednice 
'de'Dante şi Milton, de Goethe sai Shalespeare. 

Toată literatura indică, cea clasică şi cea ultra- 

modernă încape în cadrul lor. Totul vrea să fie 

grandios, extra-ordinar, supra-firesc, ca făpturile 

uriaşe 'ale mitologiei nordice. Dar. vai, oamenii 

mică compromit totdeauna ideile cele mari!. 

Apropiindu-ne mai mult de șirul de enigme, 

grandiozitatea lor scade treptat; ceea-ce nisa pă- 

rut la început complicat, ni se desvăluie de cea
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mai: i patentă- absurditate ; ceea ce ne suna a po 

zie, ni se descoperă. ca o vorbărie căutată ; și în 

“locul unui poet mare, înzestrat cu o gindire aleasă 

şi o fantazie... americană, iată un 'versificator, care 

„tot la 20 de pagini dovedeşte, că rămînind mâi 

între noi, în sfere mai umile adecă, sar putea ca 

odată să fie luat mai în serios... | 
În poemul «Bertha» şi resfirate printre cele-Lalte 

poezii, d. Cantilli are destule - strofe, la- care te 

opreşti cu drag, pentru-că te atrâg prin simplici- 
_ tatea. .lor. Restul însă te- supără şi te oboseşte prin 

pretenţiune şi îndrăsneală, prin bombasticisme fără 

sfîrşit şi prin lipsa desăvirşită de cultură de care 

autorul dă probe. i i 

.D. Cantilli: publică de. pildă un sonet  (esonnat 

„scrie d-sa) despre «Heinrich Heine» şi dovedeşte . 
. că nu ştie nici ce e sonetul, nici cine a fost Heine. 

" Reducînd forma. sonetului cu cîte-va picioare, d-sa 
„reduce şi mărimea lui Heine cu mai multe schioape 

cînd îl face «hulit și blăstămat» de toți, fiind-că 
«vai! ovrei el se născuse şi ori-ce ovrei e con-' 
damnat...» Nici «vinzător de haine» (ca să rimeze 
Heine) nu i-a zis lumea şi cu tot fondul, pe care - 

mulţi i-l detestă, pînă şi ovreii nepărtinitori, Heine 

numai de lamentaţiunile unui poet romin de-a 

treia mînă nu avea. nevoie. 

Dar d. Cantilli este un campion al înfrățire 

universale și nu lipsa de cultură literară, ci un 

sentiment umanitar a . îndemnat să-l. plîngă pe 
. 
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Heine. Acest sentiment ni-l. mai manifestă într'o 

„altă poezie, de o nuanţă cam nihilistă, în care 

„tună în potriva tunului, a soldaţilor şi a emizera- 

„bililor împărați», vestind «agonia dzspotismului...> 

Ce - vorbe: mari, Doamne Sfinte! Cită jonglerie Ă 

în toate! 

“Sint o seamă de versificatori la NOI, . pentru cari | 

cuvintele şi-aă perdut ori-ce înțeles. În lipsă de 
noțiuni clare și cit de simple, tot meşteşugul lor 

constă în înădirea de cuvinte, cari, rostite, sînt me- 
nite să producă sgomotul ritmic al! pietrelor rîului. 
de munte. Lor li-e de sgomot-şi' nu de înțeles ! 

” Între aceştia se poate înşira şi 4. Cantilli, între 
alte” pentru o superbă definiţie a amorului,: pe 

care nu pot să n'o reproduc aică: - 

«Nu este amorul trupească însuşire, 

În bestie nu schimbă pe om, ci m Dumnezei 
Şi oră-ce -ar fi omul şi ori-ce aş fiei 
El e nemărginire şi deci Dumnezeire...> 

„Sună, dar nu înțelegem. - 

* . 

Cred că ori-cărui 'cetitor cu judecată normală 

volumul d-lui Cantilli îi va face aceeași impre- 

“ sie: încercările unui tinăr scriitor, care numai 

emancipîndu-se de sub influențele unor teorii es- 

tetice, proclamate de suflete desordonate, va putea 

produce ceva demn de luare aminte. 

- - i 10
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Nu tot ast-fel judecă doi scriitori, cari aă înso- 

„ţit acest volum cu prefețe, una la început şi alta . 
la mijloc: d-nii Mircea Dimitriade şi Al.. Mace- 
donski. 2 „ - 

Pentru cel dintii d. Cantilli ar putea fi «preot 
martyr sai magul tenebrelor> şi volumul lui o «Cu- 
legere de scumpete diamantine», este un «zephir 
adietor», un «ghiocel prevestind o 'nouă viață. 
«Factura poemelor lui ascunde o -naltă măestrie». 

«Imaginile-i sint colorate; ideile le exprimă mai 

puternic prin 'sunete> (2)... ta 
Al doilea încalte o spune şi mai cu virf. Vor- 

bind de poemul Bertha, il consideră «o sublimă 

concepțiune, în care limba, forma, coloarea ȘI 
nuanţa, imaginea şi mobilitatea, avîntul şi -nălțimea 
se unesc între ele şi este din acea familie de opere 
mari, ce desfid timpul, ce deslănțuesc implacabili- 

"tatea năroziei coalizată 'cu invidia, dar ce -predo- 
mină în secoli şi ce rămîne mai pe sus chiar de 
durata limbilor în cari sai exprimal>.. 
„Deci pur şi.-simplu: o operă epocală, cum n'a 

„avut darul de a fi nici una din lucrările d-lui Ma- 
cedonski, părintele sufletesc al d-lui Cantilli. 

Filius aule patrem ! | 
Şi nu e destul cu atit. Părintele prevede că acest 

«cap de operă va fi minjit de imbălări şi de pri" 
viri de vipere, sai de irconştiențe brute, dar dacă, 
din nefericire, nu există încă o limbă her metică (2) 
pentru poezie, după cum există. notele pentru, mu- 
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zică, există cel puţin neputinţa în care se află şi. 

bruta şi vipera de a ştirbi ce e sacru, ce e „dum 

mezetesco... : - ÎI 

Am citat într 'adins aceste. opinii, cari nu. pidică 

în ochii cetitorului nici pe autor, nici pe scriitorii. 

prefețelor. Este şi aici_o coaliţie ciudată de ora- 

tori de bilciă, cari prin cuvintele lor zgomotoase 

şi cu preţurile exagerate ale strigărei, în Joc. de a. 

spune valoarea reală a mărfei, + o fac de râs. Oare | 

cu bună credință? 7



IV. , 

Nuvele 

„DE I. A.: BASARABESCU, BUCUREŞTI 1903 1 voL. îN 8, 149. 
  

«Amintirile din Junimear,. publicate de d. Panu 

în «Săptămîna», ne familiarisează cu multe  însu- 

şiri intime ale scriitorilor. vechi şi noi de la «Con- 

vorbiri Literare». Una din calităţile lor, cultivată 

"cu stăruință, este fără îndoială şi ironia. - Toate 

întrunirile zgomotoase, "de: care ne aminteşte d. 

Panu, eraii consacrate în mare. parte polemicilor 
ironice, duelurilor de cuvinte şi tachinărilor reci- 

proce. Spirit exuberant, glume joviale şi o “ironie 

„uşoară, în cele mai multe cazuri fără răutate, nai 

„lipsit nici 'o-dată. - | 
D- |. A. Basarabescu e unul dintre. mai tinerii 

scriitori de la «Convorbiri» şi a moştenit ş şi dinsul 

darul ironiei de la predecesorii săi. Dascăl i-a fost 

nu numai d-l Maiorescu, căruia-i dedică “volumul, 

ci mai cu 'seamă autorul «Scrisoarei perdute» al 
cărui recent volum de 'proză- «Momente» conține 

o serie de schiţe înrudite de aproape cu cele din 
volumul d-lui Basarabescu. De la unul și-a însuşit | 

 



NUVELE E - „149 

zimbetul pururea ironic şi fin, de la celalalt a în- 

văţat forma şi felul cum să-și creeze: şi să paro- 

dieze tipurile unei anume societăţi. 

“Dar ironia d-lui -Basarabescu nu este . severă. 

Condeiul d-sale nu e biciă, nici nare ascuțiş . 

otrăvit; E o ironie mai mult: de: dragul ironiei şi, 

pare-mi-se, şi de dragul modei. Tot neşteşugul 

jocului de. cuvinte, toate particularităţile faimo- - - 

-sului” dialect francezo- -romin de la mahala sint 

mijloace cu care şi d. Basarabescu cearcă,. — şi 

reuşeşte cu bun rezultat: — a produce efectul: ri- 

dicolului. Ia 

Este acesta un gen literar către care prozatorii 

„noştri realişti se simt atraşi. In toată viaţa socială 

de la oraşe şi mai ales prin.cea din Capitală, e 

atita falşitate, o atit de mare îngrămădire «de ridicol, 

încît chiar cu puţin spirit de Observaţie, ți se îm- 

bie un belşug de subiecte demne de fixat, iar iro- 

- nia ţi se impune de sine.: Totuş ni se pare că se 

exagerează cam mult şi toată literatura asta cu graiul 

de mahala pare a se aglometa prea din cale afară, 

__ fără a prezenta'un interes artistic. - 

" Bucureştian de origine şi prin educaţie, d. Ba- 

„Sarabescu cunoaşte bine stratul social, in care: 

aventirile amoroase se conduc de codul «micului 

dor»: un amestec de sentimentalism naiv: şi de 

convenienţe bizare, o lume care iubeşte, se 'nşală, 

” se-bate şi se 'mpacă,; fără ca să se producă însă 

vre-un desechilibru în ordinea publică. 

4
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Şi mai cunoaşte autorul pe funcţionarii: de la 

C:F. R. cu mijloacele lor practice de răpire: 

drezina -şi acceleratul; pe cei din magistratură Cu 

"pocita lor miutră de: gomoși parizieni; pe nenoro: 

ciţii parasiţi sociali, cari, fugind de teama muncti 

şi de a vieţii grea răspundere, găsesc pină ŞI în 

- iubire inijloace. de. existenţă. Și nici ariviștii poli- 

"tici nu-i sînt necunoscuți. 

Despre toți aceştia ştie povesti cu multă vioi- 

ciune, e stăpin: absolut pe micile sale subiecte, fără 

„complicaţii sufleteşti deosebite şi e stăpin pe 0 

limbă uşoară, potrivită cu caracterul genului literar 

în. care scrie. : 

„Place mult: acest fel ae literatură, între altele și. 

pentru că nu are nimic artificial întrinsa, nimic 

pretenţios; ci din potrivă e o copie credincioasă â 

“unor stări existente şi o zugrăvire după. natură â 

unui pumn de oameni, aşa cum îi vedem zilnic, cu 

" toate păcatele lor, cu toate stîngăciile lor. 

„* Printre schiţele sale „umoristice d. Basarabescu 

presară apoi cîte-va. amintiri, cari prin părțile | lor 

subiective de un colorit poetic. mai evident şi prin 
căldură mai multă în stil, contrastează plăcut cu 

sobrietatea şi impersonalitatea . celor-Palte bucăți. 

Zadarnic! Tot poezia -vieţei dă prozei artistice CON” 

sistenţa necesară! Și d; Basarabescu. va avea Un 

merit mai mult, dacă în locul schițelor va scrie pe 

viitor bucăți de un caracter mai pronunţat nuvelistic: 
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Ion Ciocîrlan. Pe plaiit, Schițe de Ja țară, Bucureşti 1903, 

_1 vol, 149 p.— Sorcova Clipe de repaos, Seria II.. Bra- 

- şov. 1903. 1 vol. 155 p. 

În discuţiile literare actuale, cu toată ciudăţenia 

lor, sint cite-va momente vrednice de. atenţie. 

Printre -aceste socot şi tendința de a stărui tot mai 

mult asupra originei scriitorilor noştri. - o 

Polemicele în jurul originei sînt, ce-i. drept, 

mărunte de-o-camdată. Pasiunea şi interesele per- 

sonale preponderează în toate. E mai mult un joc 

frivol, cu eşiri nervoase pe teren, cu exagerări în- 

drăsneţe şi nedreptăţiri regretabile, joc. ce'ţi lasă 

impresia dureroasă, că între micii” agitatori, tineri 

„şi bătrîni, ai acestei idei sînt foarte mulți cinici 

şi mulți nesocotiţi. 

Dar, în sfirşit, e o agitaţie într'o direcție bună. 

Ideia de rasă se introduce astfel pentru întiia oară 

în luptele literare. Şi —- cine ştie ? — poate că" în 

curind să ni-se dea din vre-o parte studii temei- 

nice, în cari ideia. aceasta să fie desvoltată şi apli- 

cată la întreaga noastră literatură. 
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- Îmi inchipui chiar, că o viitoare istorie a lite- 

raturei romîne numai pe baza principiilor de rasă 

poate fi scrisă. Autorul ei va trebui să ţină seama 

de. toată promiscuitatea de neamuri, cari glăsuesc 

astăzi în aceiaşi limbă, dar at simțirea şi cuge- 

_tarea cu totul diferite. El va merge în cercetarea 

' originei înapoi "pînă întra patra generaţie, căci 

vremea şterge -cu  anevoie particularitățile rasei. 

chiar în casuri” de încrucişare ; va stabili capitalul 

moral saii spiritul disolvant aduse-de unii, visarea 

orientală şi cugetarea bizantină introdusă de:alță; 

'cu un cuvint, va, trebui să aplice şi în literatură 

teoriile de. rasă ale lui Eminescu, dar fără ură Și 

fără: părtinire, ci numai de dragul adevărului. 

Deosebiri după provincii iarăşi nu s'a făcut 

„pînă de curînd. Cel puţin nu 'cu atita destrăbălare- 

Numai trocaro-fobiă e "mai vechie şi a degenerat 

adese-ori în absurâități ca cele de astăzi. 

O pildă. Apăruseră, la' 1887, poeziile d-lui Vla- 

huţă. Un critic: însă n'a voit să le dea înalta sa 

aprobare.. Ascultaţi „motivele judiciosului nostru 

critic: «Trocarismele de rigoare: harnic (1), dră- 

guț (1), capătă tus-trei (1)... nu lipsesc din volumul 

d-lui Vlahuţă. Dar eii nu știi de unde e autorul 

şi poate cum-va astea sînt. resturi din patria-i de 

dincolo. In cazul acesta-e permis d-lui, să scrie 

în limba d-sale de-acolo?» (Națiunea, 30 Mai 

1587). Vlahuţă — trocar! Se poate o discuţie mai 

serioasă? ” o „- 
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Și totuşi nu e răi că se fac aceste deosebiri. 

Vremea de mici svircoliri şi de prea mult orgolii 

va trece şi se va putea vorbi în linişte de deose- 

birile “şi asemănările, cari 'există în realitate, de 
influențele reciproce între scriitorii unei provincii 

şi ai celei-Palte, de condiţiile lor de desvoltare în 

contact cu popoarele şi literaturile străine. = 
Literatura noastră creşte merei în cantitate. Scrii- 

torii: răsar din toate unghiurile neamului, şi cum 
deosebirile sînt mari şi multe, fatal te. întrebi de | 
cauzele lor. E chiar o problemă frumoasă şi atrăgă-. 

toâre pentru cercetătorii literari şi îmbrățişarea ei 

mar trebui să. supere pe nimeni. 

x . ; 

lată două volume de proză, apărute în acelaşi 
timp, unul la Bucureşti, cel-l'alt la Braşov. Le ci- 
teşti pe amiîndouă, şi vezi enorme deosebiri de gin- 

dire şi. de a scrie: două lumi. cu totul deosebite: 
fără ca să. şi fie. străine, două simțiri aparte. Şi 

nu 6 numai distanța de la om la om, delao per- 

sonalitate la alta, de la un scriitor într'un gen la 

altul într'alt gen, ci simți binişor trecerea dintru - 

provincie într'alta. Observind această schimbare 

de atmosferă şi de oameni, de ce să n'o recu- 

noaştem ? | 
La asemănări intre doi scriitori hotăritor în primul 

„rind rămine talentul. Sub acest raport cele două 

cărți mar trebui să fie puse alăturea. D. |. Cio- 
i
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-cîrlan, modestul şi seninul învăţător din Păunești 
(Moldova), omul naturei fără multă carte, de și 
scrie abia d€ vre-o trei ani incoace, ca scriitor: 
ca artist, ca observator, ca tot ce.-vrei în fine, e 

„absolut superior d-lui Sorcovă, profesor la Braşov, 
„scriitor mai. vechii, autor de mai multe volume de 
literatură.” Bucăţile de proză ale -d-lui Ciocirlan 
sînt începuturile frumoase ale unui talent, iar schi- 
țele d-lui Sorcovă, sînt mai mult lucruri uşoare 
de foileton, fără să- ne poată da convingerea, Că - 

”. autorul a mai făcut progrese de la ultimul săi 
volum încoace. Inegale ca valoare, volumele aceste 
prin urmare nu sînt tocmai 'cele mai potrivite, 
pentru a iixa - deosebirile "între prozatorul moldo- 

” vean şi cel ardelean. Dar totuşi le putem. urmări 
în cit-va și în condiţiile aceste. 
Vedem mai întii toată deosebirea între limba 

unuia şi a celui-lalt, pentru că amindoi întrebuin- 
țează- materialulul dialectal din ținuturile lor. 
"Moldoveanul are un capital foarte mare de cu 

vinte, e stăpîn pe graiul mlădios al: poporului, e 
- limpede şi uşor în toate şi ştie să-și potrivească fraza 
bogată după situaţiile sufleteşti, de la cele mai sub- . 
tile nuanțe pînă la cea mai furtunoasă expresie a 
energiei. In privința aceasta d... Ciocirlan are toate 

- calităţile pleiadei de prozatori moldoveni ce se ri- 
dică astă-zi, chemaţi a înlocui cu succes pe cei + 
mai buni prozatori ai noştri. Dar are comun cu 

4 

  

+
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ei şi defectul de a îngrămădi cuvinte şi în situații 
„în cari sobrietatea e de preferit. | 

„Cel-Palt, ardeleanul, şi-a. creat o. limbă proprie 
din graiul poporului, amestecat cu cu fraza omu-. 
de şcoală. Forma asta hibridă e jignitoare în 
ori-ce lucrare cu pretenţii de artă. Par'că 'văd pe 
cititorul bucureştean ce haz are să facă, citind 

franțuzisme ca «voal alb prin negura vremii». ală- 
turea de ungurismele tradiționale din. pasajul: 
<lucru-mi părea tare ciudat şi tare minunat, cu 

toate aceste nu prea înțelegeam eii-noima lui»... - 

Dar în contra acestei ciudate împărecheri a două 

limbi diferite s'a protestat. adese-ori în revistele 
noastre, făcîndu-se apel la scriitorii ardeleni să 
aleagă între limba populară şi limba literară curentă. 
Dacă d. Sorcovă nu s'a putut hotări pentru una din 

două e o probă că nu posedă simţul limbei în măsură 

potrivită pentru a crea lucrări de valoare. Şi pe 
cînd schițele d-sale vor dispare, devenind anacro- 
'nisme prin faptul că şi Ardelenii îşi fac progre- 
sele lor în ale graiului, opera scriitorului moldo- 
vean, va dăinui prin forţa şi resistența ce i-o dă 

limba poporului. 

Cu mult spirit de observare amindoi, d. Ciocir- 

"lan urmăreşte viața-trudnică a ţăranului moldovean 
"la cimp, la munte, pe plută, în arie și la vatră; ne 

dă crimpee din vremurile grele şi din cele de mul- 
țumire ale ţăranului. Moldova întreagă e în schi- 

țele aceste, învălită în haina romantică a munţilor
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şi a.plaiurilor sale şi în lumina duioasă a unei su- 
ferinți tăcute. | 
„ In volumul din Braşov ne întimpină un şir de 
figuri . din lumea conducătoare a. poporului. La 
crearea , acestor tipuri d. Sorcova are în adevăr 
mult meştcşug. Aşa sînt preoții din Ardeal, cum 
îi descrie Sorcovă, ospitalier, latiniştă încă păținați, 

„ Puțin cam.refractari față de progresele culturale. 
Ast-fel e presa noastră şi mai. ales publicul cititor, 
cu sumedenie de corespondențe din provincie. Das- 
călii cei veseli și notarii -cei guralivi, adunările 
«culturale» cu interminabilele toasturi şi cu foarte 
puțină ispravă, — toate sint esact observate. În 
glumele aceste naive și apătoase e c mare parte 

“din Ardealul nostru cult de astăzi, - superficial, 
neserios în preocupările statornice pentru schim- 
barea soartei poporului, fără individualităţi _re- 

„ marcabile între conducătorii sociali. E o epocă 
„de tranziţie prin -care trece astăzi Ardealul și 
_poate:că vre-un condei rnai ascuţit, — .de ce no 
încearcă cine-va din tinerii de la «Luceafărul»?— 

„so facă nemuritoare în lucrări mai serioase din 
clipe de muncă și nu din cele de repaos. 

* Punctul, în care acești doi scritori diferă esenţial, 
îl constitue partea pur subiectivă. 

„D. Ciocirlan este artistul, care pîndeşte şi sur- 
prinde procesul grandios ce se petrece în fire, de 
la înmugurire pînă la viscolul iernii, acest dușman 
aprig al ţăranului; el simte duioşia din poezia ve-
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trei țărănești; e un suflet cu trăsăriri calde. Cel- Palt; . 
un scriitor reflexiv, critic social cu vervă cam banală, 
aspru şi rece. Cu alte cuvinte; Sorcova nu e poet 
de. loc, pe cînd Ciocirlan întrece pe mulți din cei 
ce astăzi au nume bine cunoscute în rîndurile 
tinerilor poeți. - 

! 

Amindoi aceşti scriitori aii însă aceiaşi tendinţă: 
de a culege tot ce societatea din jurul lor le oferă : - 

„Ca moravuri, simţire şi cugetare. E noua direcţie 
cu sentimentalismul proprii firei ţăranului romîn 

Și cu mult sarcasm, inerent cărturarului. Direcţia 
aceasta îşi face tot. mai largă cale. în literatura 
mai nouă şi va fi de-apururi combătută de toți 
Străinii, cari se mai interesează de - limba -şi lite- 
ratura romină. - Poezia şi proza, cing miroase a. 

pămint strămoşesc, nu place străinului, fiind-că 
cercetările lui nu pornesc din înteresul cald pen- 
tru operă analizată şi nu ţine seamă de reţeaua 

de legături ale scriitorului cu trecutul şi cu pre- 
zentul neamului săi. Afectind obiectivitatea rece şi 

continue rezerve estetice, străinul nostru îşi face 
o meserie din a deprecia toată literatura, în care 
vre-o mină măiastră a dat expresie unor idealuri. 
saii cîtor-va însuşi particulare ale rasei noastre. 
Un domn bătrin, profesorul Păun, a numit direcţia 

-nouă curentul ofpincarilor. 
Din fericire însă tot ce se creiază mai insemnat
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în literatura noastră contimporană a are acest colorit. 

„Toţi - prozatorii noştri. mai buni şi toți pueţii mai 

cu vlagă ai rădăcini în popor, suferă şi se bucură 

- împreună. Cei ce se leapădă de opincă, izolați, 

„stropiţi cu parfumuri străine, nu vor aparţine nici 

- odată -cu totul literaturei romine, ci. vor. fi socotiți 

ca întruşi, imitatori, papagali rătăciți pe cîmpiile 

noastre. | n 

| 

 



a VL a 
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Ion C.' Bacalbașa, La Oaste. Dramă în trei acte, Piesă 
oprită după intervenția comenduirei. Bucureşti, 1904. 1 br 
61 pag. 

<Unii, cei cari n' ai văzut piesa, s'au urcat pe 
picioroange ca s'o condamne în numele sfintelor 
sentimente patriotice, pe cari pretindeaii că piesa 
le insultă şi natural ci, fireşte nu le cunoaşte, — 
scrie d. Bacalbaşa, vorbind în stilul său irepro- 
Șabil „despre. drama «La oaste». 

Şi în adevăr, acei cunii» nu aveai nici un 
motiv de a se mai urca pe «picioroange» (un Jomo . 
aestheticus, cum d. Bacalbaşa - pretinde a fi, putea - 
să zică poate coturne) pentru a condamna piesa. 
Cu mult înainte de a interveni <comenduirea» 
armatei, — intervenţie exploatată de autor pentru 
a-și putea desface broșurica, subțire sub toate.ra- 
porturile, în schimbul unui franc şi jumătate! — 
trebuia să'zi facă datoria direcţiunea teatrală și 

y
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anume nu în' numele unor «sfinte principii», ce 

nu pot fi aplicate la piese inferioare, ci : pentru a 

salva reputaţia unei instituțiuni, chemată a face 

educaţia estetică serioasă a publicului Capitalei. 

Dacă în jurul: Directiunei . teatrului ar fi mai 

mulți oameni de litere, poeţi şi critică înzestrați cu 

necesara cultură pentru a judeca obiectiv valoarea. 

literară a. unei piese, oameni al căror interes nu 

este a-şi vedea jucate producțiunile lor originale - 

sau traducerile, s'ar face de sigur mai puţine gre- 

şeli. Înainte de toate nu S'ar- mai repeta continua 

dovadă, că direcțiunea nu ştie să facă deosebirea. 

între o piesă potrivită pentru. scena . princială a 

țărei şi alta admisibilă exclusiv. într'un. teatru des- 

tinăt gusturilor mai grosolane, ce pot fi satisfăcute 

şi cu.mijloace mai primitive. : . 

Piesa d-lui Bacalbaşa, hotărit, nu era de seama. 

Teatrului: Naţional şi ăsta era singurul motiv de â 

o «opri». Pe o scenă mai obscură însă nu zic că nu 

putea să aibă efect şi să fie chiar menţinută o se- 

siune întreagă pe afiş, fără a puta provoca vre-o: 

pornire “dușmănoasă armatei. 

Dar titlul «De la vaste» este în adevăr cam alar- 

înant şi sună a tendinţi. Foarte uşor poate fi însă 

“numai o mică reclamă. Pentru publicul neorientat 

afişul este tot-d'auna singurul tălmăcitor, cînd nu- 

mele autoruui nu spune nimic. Şi cu: cit titlul 
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afișat e mai strigător, cu atit mai multe sînt pros- 
pectele de incasare, nu şi cele de succes. Sub 

acest raport piesa poate fi Considerată ca ten- 
denţioasă, 

Examinînd însă cuprinsul, vezi pițina potrivire 

între mult promițătorul titlu, adică ideia „coprinsă 
în el şi între desvoltarea ei. . CR 

Te aşteptai. poate la o dramă de război.” lup- . 
tele de neatirnare aă Servit mult material pentru : 

încercările dramatice mai nouă. Avem o literatură 

întreagă de Curcani, de Peneşi, de iroză naționali, 
cu declamări goale şi urale nesfirşite, un- fel de! 

încercare—tot tendenţioasă şi: aceasta— —de-a reîn- 
trona în artă patriatizmul, fără a uvea mijloacele 
ertistice suficiente. Era timpul ca un - scriitor, în- 
trebuinţind aceleaşi elemente, dar.cu măsura şi 
sobrietatea omului de gust şi cu priceperea talen-. 

"tului, să redea într'o lucrare nouă, lucrare ce să 

“rămînă, un crimpeii măcar, dacă nu întreaga mă- 

reţie a războiului, cu multele sale momente tra- 

gice, atit de atrăgătoare pentru artist. 
«De la oaste» „însă nu este drama aşteptată. 

Războiul trece şi prin acţiunea piesei d-lui Bacal- 
başa, dar numai ca o amintire, mai mult saii mai 

puțin glorioasă, păstrată de nişte săteni din Mol- 

dova. Cite un moşneag mai povesteşte din biru- 

ințele armatei romîne. Chipul de înger al Regi- 

nei, «mama răniților», trece ca o umbră pe dina- 

“ întea privitorilor. Și pe cind moşneagul declamă 

. LE!



pătătoare este- amintirea zilelor de vitejie..." 

“principală a dramei, aşa că în nică un caz nu p 
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„tă 

orb, Lori 

ile ridicate la 

ca la teatru: «Credeţi- -mă, “Băcăilor, dulc 

ranii isbucnesc în urale, iar un flăcăit 

în ârmată—cade în genunchi, «cu mîni 

cer» şi zice cu glas îndurerat: «Doamne, doamne: 

dă-mi lumină şi trimite.mă la luptă !» . 

- Aceste sînt încercări de a produce în ascultă- 

tori iluzia 'războiului şi mai ales o iluzie patriotică. 

Prea teatrale şi prea puţin fireşti, însă, încercările 

acestea sînt şi prea puţin în legătură cu acțiunea 

oate 

fi vorba de o dramă de război. 

" Acelaș titlu admite presupunerea că .autorul a 

avut tendința de a scrie o critică severă la adresi 

stărilor de astă-zi din armată. Scriitor sccial, cri- 

tic prin temperament şi vocaţiune, putea fără nici 

o teamă să expună în forma dramatică tot răul, 

imaginar sai real, ce bîntue la oaste, primejdiile 

diferite pentru Organizaţia socială pentru popor îi 

țară. Era de datoria altora apoi de a discuta 0 

biectiv cu d-sa. Şi cu cit şi-ar fi susţinut mai te 

meinic şi mai îndrăzneţ ideile şi acuzaţiunile; cu 

atit discuţia! ar fi fost mai serioasă. Cineare stofă 

de reformator şi de acuzator public nu recurge la 

mici insinuări, la atacuri piezişe. Mai cu seamă 

armata o ataci tot-d'auna cu vizierul deschis și 

voiniceşte. 
Ce face însă d. Bacalbaşa? Ia trei militari, un 

orb, un nebun şi un alcoolic şi-i prezintă ca ti- 

x 
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puri «de la oaste». Tendinţa sa era, poate, a ataca. 

instituţia armatei în persoanele acestor trei figuri - . 

de bolnavi, denunţindu-o ca creatoare de invalizi . 

în timp de pace, ca un flagel pentru sănătatea 
populaţiei. Departe însă de a fi tipuri generale, 

cei trei bolnăvi sint indivizi nenorociți, poate prin 
vina lor, și nu ai nimic comun 'cu armata sai cu 

păcatele ei— Mai mult încă. În toată piesa nu există 
nică o sc:nă din viața armatei, aşa că cele trei > 

figuri de soldaţi ai putut fi-alese de autor chiar 

numai pentru căutarea efectului dramatic. 

Deci nici dramă de războii, nici dramă militară 

de actualitate. : = 

Este totuşi o'tendinţă in piesa “d-lui. Bacalbaşa, 
dacă e să o 'cauţi cu ori-ce preţ şi anume — în 

contra alcoolului. lată un motiv pentru care tre- 

bue să se ridice opreliştea decretată de direcțiunea 
teatrului, şi reprezentarea piesei. să fie îngăduită 

la sate, ca un mijloc de propagadă anti-alcoolică. 

„Un Romin, plecat de-acasă ca om de omenie şi 

întors ca beţiv stricat şi wmueratic; un bărbat, 

ca eroul piesei, care după trei ani de zile se în- 

“ toarce la cămin şi în loc de a-şi căuta mai întii 

soţia, încinge un chef nebun cu sătenii şi se aruncă 

în brațele circiumăresei ; un gelos alcoolic care-şi 

ucide nevasta înainte de a se convinge de vina 

ei, — este o figură demnă de tablelele” anti-alcoo- 

lice moralizătoare ale Casei şcoalelor. Mai ales 

cînd îl îmbraci într'o haină aşa de rudimentară,
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“ încit' ai înaintea ta un simplu beţivan, 
de un medii de oameni bolnavi, cum este şi «Da: 

călu Nicolae, 'un tip de om decrepit de beție, cu 
fața surizătoare, expresie de inconștiență». 

Fără îndoială însă că autorul n'a voit să alcătu- 

iască o dramă cu tendinţi de moralizare a ţărănimei. 

Și iată-ne ast- fel ajunşi la! constatarea că «De 
la oaste> nu este „o dramă cu tendinți hotărit măr- 

turisite. 

Poate fi ea o Aramă psihologică sai. o. lucrare - 

de artă pură? : 
Și mai puţin. Pentu a fio dramă psihologicăar 

trebui să “găsim o motivare suficientă a caracte- 

"relor şi a faptelor şi mai ales desvoltarea acestora. 

Iar pentru o lucrare de artă totul este prea incom- 
plect, prea nefiresc, prea brutal. Pină şi viața de 
la tară e falş înțeleasă şi zugrăvită. - | 
"Deci ? 

«De la oaste» nu este alt-ceva de cît o schiță 

drusalică, din al cărei subiect, nu tocmai răi ales, 

un autor de talent putea face o ramă cu tendinți 
anti-militare, saă anti-alcoolice, o tragedie de răz- 

boi sai de gelozie. 

înconjurat 

E 

Se aduce criticei învinuirea că este din cale 
afară severă cu piesele originale. O nedreptate. 
Critica învredniceşte cu cea mai mare atenţie tot 
ce se produce în original.



DRAMĂ CU TEXDISŢI : 163 

“Intro literatură mică ajunge o foarte scurtă ac: 
tivitate pentru a te impune. . 

Două trei poezii sau nuvele reuşite şi criticul 

te ia la ochi şi te înalță sau te doboară, după 

vrednicie, cu preferinţă însă laudă pentru a face 

un bine scriitorului, ca şi literaturei. - 

Exista pină acum, ce e drept, uritul obicei de. 

„a aprecia totul în comparaţie cu literaturile străine. 

Criticii țineau să arate că sînt burduf de ştiinţă . 

şi contestaii valoarea scrierilor rominești, de cite 

„rile comparai cu,operele lui Shakespeare, Goethe 

și Byron. Era multă ironie în acest procedeii critic. 

Astă-zi însă se întîmplă - contrariul. Comparaţia 

serveşte regulat la confirmarea valoarei originalului 

romînesc. D. Panu, de pildă, a găsit note identice 

între piesa d-lui Bacalbaşa şi «Otello». a. 2 | 

Nu este asta un semn că autorii n'a pentru ce 

se plinge .c'ar fi nesocotiţi?
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C. Sandu. Drum şi popas. Note de drum şi schiţe, Bu- 

- curești 1904. (Editura tip. «Minerva»). L vol. 159 p. 

«Dintre plăcerile cele dulci,. cari le gustă muri 

torii, amoriul și călătoria sînt cele întăiii: cea în- 
tăi gidilă inima, cealaltă gidilă sufletul. Cind omul 

gustă numai pe una, este pe jumătate fericit; cind 

poate să le guste pe. amîndouă tot :odată, rămine 

-cu suvenirea pină la moarte ; ori cînd poate zice: 

am fost fericit odată.» 

Așa glăsuia moş Sion, în limba sa «dulce si fra 

moasă», despre gustul călătoriei, și mulți scriitori 
mai vechi eraii de-o părere cu autorul «Suvenirei 

de călătorie în Basarabia meridională». . 
Erau paseri peregrine bătrînii noştri. Aveaii ceva 

din neastîmpărul şi dorul de călătorie al acestora. 
Sburai peste mări şi țări, rătăceau prin munți şi 

cimpii: de prin țări străine şi se întorceaii acasă, 

încărcaţi de impresii, pe cari le rinduiai şi le ex- 

primai, fie-care după puterea talentului săi. 
Impresiile de călătorie! alcătuesc un capitol lung 

şi destul de frumos al prozei noastre literare. Incă 
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prin întiile reviste se cultiva acest gen, uşor, larg ; 

şi nelegat de formele estetice anumite. El con- 

vine foarte mult firilor expansive. Din goana _tre- 
nului, din alunecarea vaporului, ochiul prinde şi 

- înregistrează multe. Fantazia le poetizează pe toate, 

înfiripă icoane, adaugă apoi incidente adevărate. 

„Sau născocite și reflexiuni — şi iată cum se naşte 

acea proză impresionistă, în care găseşti Ge toate» 

fără proporții armonice deosebite: -un fragment 

" nuvelistic într'6 pagină .de geografie, un “suflet de 

om întrun frumos cadru al naturei,. schițări de 

“tipuri şi de popoare şi. colţuri de lume romantică. 

«Amoriul> lui Sion, natural, îşi are rolul său în 

aceste descrieri. Ele aii însă o valoare. deosebită 

pentru cunoaşterea sufletului autorului, căci nicăiri 

scriitorul nu e mai personal,. mai sincer şi mai Co- 

municativ ca în redarea impresiilor ; nicăiri nu 

poate să-și afirme mai bine puterea de a observa 

ca în reproducerea” acestor clipe trăite. 

*% e 

«Călătoriile» lui Alecsandri Şi «primblările» lui 

prin munți vor fi fost modele pentru mulți dintre 

impresioniştii noştri: Aceleaşi călătorii însă pot să 

ne serve ca dovadă: de progresul ce a făcut lite- . 

ratura noastră de la 18-10 încoace. Tinerii scriitori 

sint cu mult mai concentrați şi mai naturali decit 

vechii povestitori. Au fraza mai concisă, composi- 

țiunea mai artistică: de cît o găsim, de pildă, în -
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i lăbărțată proză din călătâriile lui Bolintineanu prin 

Asia mică şi Macedonia. , 
Printre aceşti tineri. negreşit, nu poate să st 

numere d. Radu “Rosetti, care nu zugrăvește Ci 

fotografiază și nu povestește ci enumeră fapte 

Proza lui intră mai mult în domeniul literațurei 
didactice şi comerciale, — cum sînt datele /adu- 

nate din largul. lumii, sai se aseamănă instanta- 
IE 21 os . . cf 
„neelor de bilciii, făcute la repezeală. Scriitorul de 

acest fel trece pe lingă multe şi observă) numai 

ce e mai. brut, mai bătător la ochi. Imbrăţișează 
cu preferinţă genul pastelului, valgarizindu-l. prin 

reflexiuni banale. Descrie o pajişte înflorită şi nu 
găseşte nimic mai de seamă de cit «un porc ce 
ronţăe o margherită». Vede oraşul, unde a trăito 
parte a tinereţei sale şi amintirea nui spune ceva | 

mai: de seamă de cit: c<Acolo am. aprins prima Și 

ultima. țigară»... „ Ă 

+ Unul dintre tinerii noştri scriitori s'a impus însă 

aproape exclusiv cu 'un număr restrins de schițe 

de călătorie şi acesta este locotenentul de marină 

Botez (Jean Bart) cu al săă Jurnal de Bora. Schi- 

țele lui marine şi: militare sint plăsmuite în aerul 
curat şi sănătos al mărei. Poezia grandioasă, haosul 

* naturei pe acest pustii întins, stăpinit numai de 

puterea fioroasă a vintului ; viața pe bord și ames: 
tecul pitoresc. de” popoare şi de moravuri orientale. 

sînt văzute şi fixate cu îndemînare de artist puternic. 

Bart a dovedit, că şi impresiile de călătorie sint 
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un gen literar destul de serioș pentru a produce 

pagini cari rămîn. . 

Prin o comparaţie, cam puţin literară, aş putea, 
afirma, că ceea-ce Jean .Bart' înseamnă pe mare,- 
este Sandu pe uscat. Ati aceeaş putere dea prinde 

“cu ochii ager lumea împrejmuitoare şi „aceeaș 
„ușurință de a o înfăţişa cetitorului. 

* 
x 

„ Întiiele sale note de drum d.. Sandu le-a pu- 
" “blicat în «Floarea albastră», — o revistă săptămi- 

nală, cu care la 1898, un grup. de tineri însuflețiţi 
voiau să pună bază unei mișcări literare. Era de- 

sigur şi duh revoluţionar în <crierile tinerilor, cari 

își aleseseră simbolul romantismului ca lozincă. 

Program, entusiasm, talent, cititori — aveait .de.. 

toate şi dacă aveau şi mai multă disciplină și ar-: 
„monie, mai multă omogenitate 'ca direcție, poate 

existaii şi astă-zi cu gruparea lor. 
Editorul revistei, Constantinescu-Stans, un diletant 

foarte iubitor de literatură, zace astă:zi într'o casă 

de sănătate. Antemireanu, un fel de port- -drapel 

al revistei, a scris cîteva articole “apreciate, dar 

S'a compromis reputaţia de judecător obiectiv prin 

dragostea escesivă ce arătase influenței țigânilor 

_aSupra “literaturei populare. Dintre toţi, singur Iosif 

“a continuat să se ridice și să se impue treptat prin 

scrisul săi opiniei publice. | o 

, Ciţi-va ani în urmă, o parte din aceiaşi tineri, 
.
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cu acelaşi editor. în frunte, dar cu mai multe ele- 

_mente în jurul lor, ai întemeiat «Curierui Literar» 

revistă din care nau eşit de cit vre-o cinci nu- 

mere, jerttindu- -se titlul pentru «Sămănătorub de 

astă-zi. , - 

* Sandu a înaintat “alăturea de Iosif de lao! 

vistă la” cea-Valtă şi acum îşi publică în volum 0 

parte din proza cu care contribuise la împodob; rea 

atitor coloane. - 

Cind îţi aduni bucăţile, apărute în revistele cele 

mai bune, n ar trebui să fii atit de sgircit cu tine 

însuţi şi să laşi la o parte un şir de impresii $ și 

de schițe, vrednice de a figura în volum. D. Sandu 

„cred că n'a făcut bine, “Tăsirdu- -şi îngropate în 

«Fl. Albastră», atitea drăgălașe "descrieri de câlă- 

torii prin Bucovina, Galiţia şi Germania şi chiar 

cite-va schiţe reuşite din viaţa 'de la ţară, — dacă 

nu pentru. alt-ceva, cel puţin pentru a arăta fecun- 

ditatea sa, căci e din cale afară utmitor ce subțiri 
sînt toate volumele scriitorilor iviți în urma luă 

Delavrancea şi cit de repede se cai la 0 parte 

din drumul. iteraturei, după o activitate de abea 

ciți-va ani. | . 

„In volumul săă, Sandu îşi incepe notele de drum 

la graniţa ţărei, 

«Te las cu bine țara mea iubită, te las cu bine.» 

De pe culmea munţilor tăi încărunţiți ascult înc'o- . 

dată freamătul brazilor tăi voinici, ce-au împletit 

cîntece de leagăn pentru norodul rominesc...
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«Pornesc să toegesc drum îndepărtat prin ţări 
străine şi cu smerenie sărut. pămîntul tăi iubit, 
învăluind în sufletul mei icoana ta-mindră>. 

Cu icoana asta scumpă, ca talisman, pleacă între 
străini. Drumul îl duce mai -întii prin «Ardealul Ă 

înflăcărat şi însîngerat, bucăţică ruptă din inima 
noastră, pămînt frămîntat în singe. şi "n lacrămi, 

cuib de inimi oțelite în necaz». Şi 'n cite-va pro- 
„poziţii sugestive, în spiritul şi frumuseţea limbei 

din «Cîntarea Rominiei», — Sandu prezinte un ta- 
bloi al Ardealului, cu umbra : eroului lancu la .- 

- mijloc. | 
Din fuga trenului vede apoi alte țări, Tirolul cel | 

viteaz, «țara fermecată, revărsată pe înnălţimi spre 

a fi mai aproape de Dumnezeii»; cutrieră Germa- 
nia pină la marea Nordului şi se stabileşte în 
Franţa, de unde adună cele mai multe impresii. 
Din schițările astea, făcute în linii pare-că dure,. 
dar. solide, reînvie înnaintea noastră Franţa cu 
toate calităţile şi scăderile poporului săii, dar mai 
ales Parisul cel «zgomotos, luxos, frivnl şi furtu- 

natec». Val-virtejul acestei vieți, cunoscută de mulți 

numai din bogata literatură realistă franceză, ră- 

sare sub ochii cetitorului, dar mai mult sub înfă- 

țişarea sa externă, autorul nefiind şi un psiholog 

al amănuntelor. Din împrejurimile Parisului, apoi 

din Normandia cea umedă, patria lui Corneille şi - 

Flaubert, mormîntul Jeanei d'Arc, culege cite-va 

note de aceeaş valoare. Către sfirşit doru! de patrie
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E atrage tot. mai mult şi se desparte de siubita, 

' frumoasa şi ospitaliera țară franțuzească»; venind 

| iarăși în mijlocul acestui «popor sărac în țară să- 

racă, între aceşti ţărani muncitori, răbdători, În- 

genunchiaţi în nevoi». 

“Țara şi ţăranul — iată. subiectele îndrăgite de 

Sandu. . Aceste le pătrunde şi interpretează mai 

just. Intre sufletul lui şi al orăşanului este chiar 

un antagonism continui, o prăpastie, pe care cei 

ciţi- va ani petrecuţi. în străinătate n'a putut-o în- 

lătura. : 

Revolta în potriva oraşelor «în care s'a incuibet 

“maimuţăreala idioată a unei vieți străine de sufie- 

tul rominesc», predilecţia lui evidentă pentru poe” 

zia cîmpenească şi cea din jurul vetrei idilice a 

ţăranului, 'se observă şi din schițele cari formează 

„partea a doua a volumului. «In fața Opanezului», 

povestirea vioaie a unui epizod din - războiul de 

neatirnare ; <Fugarii», plecerea unui voinic în hai- 

ducie ; «Şargul», descrierea unui furt de cal şi mai 

ales «Florica», o poveste de dragoste pe cunos- 

cutul motiv al.urei dintre țărancă și satirul de arin- 

"- daş grec, — sint bucăți pe cari se poate răzima 

un prozator de stil mare. Nu că celelalte schiţe ar 

fi lipsise de calităţi. In «Luisette» sînt părți de-o 

duioşie necunoscută în schiţele ţărăneşti. Dar din 

subiectele alese, din felul cum ştie să prezinte at- 

- mosfera din jurul ţăranului, învăluind-o cu toată 

dragostea sa, se poate vedea care-i este adevăratul
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teren de activitate. De cite ori se depărtează .de 

țară, se simte o culoare străină, . un ton falși în ar- 

monia întregei compezițiuni, 

| 7 % E 

„Printre tinerii scriitori, iviți în scurte intervale, . 
Sandu este al treilea care prin un volum de proză 

contribue la închegarea literaturei viitorului, — li- 
teratură în care ţăranul romîn, cu pămintul, limba 

şi poezia sa este temeiul. A încercat-o Adam cu 
volumul săi «Flori de cîmp», Ciocirlan cu schiţele | 

«De pe plai», — unul! cu o limbă şi subiecte prea | 

„ Căutate, al doilea puţin cam blajin şi femenin. Să 
nădăjduim că autorul acestui volum, aducînd cu 

sine mai multă vigoare şi bărbăţie de cit ceilalți, 

va reuşi în sfirşit să dea opera, așteptată de mulți, 

în care țărănimea să-şi găsească un interpret ar- 

tistic de seamă.



Vin. 

+ Emil Subo. „Cîntece. Ba 1903, 1 br. 9: pp: 

O nouă viață de: poet tinăr, pusă în stihuri. 
Deschid cartea şi i-o urmăresc filă cu filă. Dar 

“după cele dintii pagini ştiă aproape cu. siguranţă 
ce-o să urmeze, cum o să se desvolte viaţa poe- 
tului. Îmi pare un cunoscut de-aproape, fără nici 
-o taină şi fără nici o rezervă înaintea mea. Nimic 
străin în inima asta! deschisă, nimic neobicinuit în 

_ceea-ce mi spune. E tipul general al poetului, 
pe care Pam întilnit'ieri întrun volum şi alaltăieri 
într'altul,. cu. exact aceleași. fenomene de viață» 
acelaș gind şi aceeaşi simţire și cu foarte puține 
deosebiri în exprimarea lor. 

lată şirul în care se desfășoară viața unui... 
poela vulgaris, 

Cind se deşteaptă la viaţa — vrea să zic: cind 
îl sărută ':muza — e primăvară. Muguri, flori, ori- 
zonturi albaste, raze. de soare, iluzii, vise, iubirea 
cea dintii... Urmează vara cu nopțile de vrajă. Luna cea bălaie şi teii lui Eminescu cern raze şi flori 
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peste îndrăgostiţi. Isvorul, al tutulor poeţilor to- 
varăş, le murmură taine și le răcoreşte timplele 

 înfierbîntate. Talange, tulnic, idilă: în codru său în 

lanul de griă, trilură de privighetoare sai de cio- 
cîrlie, mustrări, îndoieli, sbucium şi patimă... Şi se 

face toamnă. Fie-care frunză veştedă, ce se des- 
prinde din ramuri, e un vis perdut, un suspin ce 

moare pe buzele de poet.. Podoabele firei se scu- 
tură și viaţa cîntăreţului tînjeşte cu firea. Glasul 
ciocirliei încetează şi al poetului e tot mai duios. 
Brumă, fiori, troian de amăgiri. despărțire, întii 

peri cărunți, uitare... Şi eată-ne 'n iarnă. Fulgii 
acoper trotuarul sai grădinile. ) "Natura „doarme, 

căzută ?n letargie. Poetul se simte girbov și din- 
trun jeț priveşte la flăcările flecăreţe ale focului, - 
sai urmăreşte prin fereastră stoluri de corbi ce 
trec în zbor pe de-asupra caselor. Nu i-au mai 
rămas de cit amintirile, trista sau draga comoară 

din care îşi făureşte versurile. 
Aici, la gura sobii, viaţa internă e ceva mai 

intensivă. Trecutul îi- prezintă o seamă de icoane. 
Îi răsare mai întii în minte figura mamei, cu su- 

risul blind şi mîngăios, cu sfatul pururea înţelept. 
Amintirea ei-însă o întunecă întiiul cap de copilă, 

cu părul bălai sau negru, cu ochii ca cerul sau 

ca păcatul. Asupra acestui cap se descarcă toate 
blestemele saă toate bine-cuvîntările poetului. Ver- 

sul lui are mai multă căldură, pe cînd a doua, a 

treia. şi celeValte iubiri „impresiile sunt tut mai
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şterse, blazarea tot mai pronunțată Şi Nirvana tot - 

mai aproape. 
Ast-fel e viaţa: de poeți, povestită de ei înșiși 

în volumele, ce se ingrămădesc acum cu zecile 

în literatura noastră. 

D. Emil Sabo, profesor la Blaj, autorul volu- 
mului anunţat, nu se deosebeşte mult de tipul 
descris, căci trece prin toate fazele reglementare; 

„cu poezii. inspirate de capriciile anotimpurilor, de | 

“mamă, de iubitele perânte şi de visările tinereții. 

Volumul lui e printre acele ce se: înregistrează şi 
- se uită în scurtă vreme: un glas de călător pri- 

beag, ce se pierde în codru, fără nici un răsunet 
 deostbit. 

Nimic mai crud pentiu poeţi de cit uitarea, s'aii 

nesocotirea. ' Dar pedeapsa asta se dă tuturor ciţi 

nu ies din îngustimea unei vieţii individuale, pla: 

giată şi aceea .aidomă după marii poeţi. Cind nu 
e nimic noi într'o viaţă descrisă, nimic original 
sai: personal în exprimarea ei, cînd fraze, situații». 

idei sînt luate din cărți cunoscute şi apoi îmbră- 

cate în forme mai şubrede, — ce poate face api- 
nia publică de cit să treacă volumul la dosar. 

Lumea unui poet.aşa cum se oglindește în versu- 

rile lui, ar trebui să fie mai mult un templu, monument 
de o remarcabilă artă architectonică în afară, iar 

în lăuntru cu cîntece pline de armonie. Poetul e. 
„
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profetul, e intermediatorul între noi şi i lumea trans 
cendentală. . Cind alergăm spre el, trebue să ne 
ridice din pulberea vieţii zilnice, să ne dea du- 
rerilor alinare, virtuții tărie, simţirei privelişti tru 
moase şi luptei îndemn, căci el simte, mai mult ca. 

ori-cine, tot ce frământă sufletul bietului muritor. 
Cine nu are acest dar, nu e-cleric în templul po- 

eziei şi nu ne poate sili să-i păstrăm mult timp 
numele şi să-l pronunţăm : cu evlavie.. | 

Cu d. Sabo n'avem să fim mai îngăduitori.. 
decit cu alți stihuitori: de seama lui. Volume de- 
aceste, se citesc destul de uşor, dar nai nici! 
0 misiune şi nu servesc la alt-ceva decit pen- 

tru -a dovedi, că acum meşteşugul de'a .grăi în 
vers către mulțime s'a îmbunătăţit considerabil. 

Pentru Transilvania îmbunătăţirea asta a formei 
şi a limbei înseamnă, un mare progres. Dacă d. 

Sabo, care a învăţat carte la străini,” scrie în 
aceiaşi limbă ca şi tovarăşii săi în ale poeziei 
la Bucureşti şi'laşi, dacă pe cele vre-o novă-zeci 
de pagini abia s'a strecurat cite-va influenţe străine 
în construcţie, este încă odată dovedi:, că unitatea! 
noastră culturală progresează şi că simțul adevă- 
ratei limbi literare a pătruns în toate părţile lo- 
cuite de Romini. - 

Dar mai e ceva. D. Sabo trăeşte în Blaj, cuibul 
vieţei clericale în Ardeal. De Blaj se leagă multe 
glorii, dar pentru poezie inseamnă un punct negru: 
critica reacționară a lui Grama în potriva lui Emi- 

j2
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“nescu, Evident, poezia erotică nu. prea avea ce 

căuta printre uniformele aceste bisericeşti, sfinţite 

prin institutele.de propagandă catolică ! Dar acut, 

după două decenii, erotismul nu mai constitue 0 

vină. Blajul îşi are poeții: săi, trubaduri ai iubirei. Se 

plinge şi să cîntă, se visează şi se blestemă acun 

şi la Blaj. Se scrii. poezii şi se fac nuvele. Aurel 

Ciato, Elena Simtion, Al. -Ciura şi E. Sabo sint 

patru condeie. tinere, puse în serviciul iteraturei 

fără tendenţi religioase ; fie-care dintrînşii e autor 

'de cîte-un volum saii de două Ghiar. Un progres 

social şi aceasta!: Numai dacă valoarea numiților 

- scriitori ar creşte în raport cu bunele lor intenţii! 

- e 

Fiind vorba de mişcarea literară din Blaj, nu voi 

lăsa ne-amintită la acest 'loc lucrarea recentă â 

d-lui Ciura despre Eminescu! şi Coşbuc. E o teză 
făcută Ia. Universitate şi nu poate fi considerată 

ca -un studiă critic. Cu toate astea însă notele 

„compatative despre individualitatea fie- căruia, des- 

pre elementul erotic și cel naţional în poeziile lor, 

| sînt caracteristice pentru gindirea actualei - gene 

'raţii tinere din Ardeal. E interesant a vedea pu” 

nindu-se chestiunea ast-fel: «Care e mai măre din 

aceşti doi poeţi» 2... . . 
"D. Ciura găsește modalitatea de a. împăca pe 

toți, răspunzind astfel: 
«Chiar dacă ei ar fi lucrat în aceași direcţie. 
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cu greii ne-am putea hotări pentru un răspuns ! 

Ce vom spune însă, cind cărările lor sint atit de: 
divergente, cînd fie-care, în lumea lui osebită, pro- 

duce capo d'opere? Cine ar putea răspunde de-a 

dreptul, care poezie e mai bună :«Doina» lui Emi- 

nescu, sai «Noi vrem pămînt» de Coşbuc. Sint 

amindouă capodopere în genul lor, dar a le pune 

alăturea la cîntar, înseamnă a uita „datoria -criti- 

cului de a ridica un gen literar de-asupra celui- 
3 . Pi - .. y = 3 ivă î7 Valt din consideraţii de natură. subiectivă. Sint 
amîndouă mario]... E 

Soluția, la care ajunge d. Ciura în cercetarea sa — 

critică, va părea de-sigur naivă în felul cum eex- . 

primată, dar are partea sa de adevăr. In Ardeal . 

e o luptă formală între curentul eminescian şi cel! 

_ determinat de Coşbuc. Poeţii tineri sint robiţi de 

amindoi corifei, şi 'e o plăcere să vezi în volumele 

maj nouă, alternindu-se paginile influențate de Emi- 

nescu, cu cele imitate după Coşbuc. judecînd după 

părţile. mai reuşite şi după faptul că poezia lui Coş- 

buc e mai aproape de sufletul poetului ardelean, . 

nu mai e de mirat dacă scriitorii ardeleni își pun 

întrebarea «care e îmai mare». Pentru ei ar putea 

să fie Coşbuc în realitate superior, de oare-ce e 

mai înțeles şi mai gustat. - | ă . 

O pildă elocventă este d. Sabo. Majoritatea poe-"! 

ziilor lui sint eminesciane. Versuri întregi, rime 

de-a gata, forma glosei sînt împrumutate cu mult. . 

- curaj şi cu mult talent de întrebuințare. (Vezi Sonet
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pag. 55, Lacul p. +8 şi altele). Şi totuşi localizările 

- aceste sînt cu. totul inferioare singurelor două poe 

zii scrise în genul baladelor lui Coşbuc, anume ce 

lor intitulate: Mireasa şi Sbucium. Din volumul în 

treg aproape numai aceste sînt dovezi de talent 

şi merită o specială amintire. 

“Ambele poezii sunt înrudite ca subiect. E vorba 

de o fată ţărancă, ce se mărită fără voie, silită de 

părinţi şi după logodnă se întilnește cu întiiul ei 

iubit, de la care 'şi ia rămas bun, rugîndul să 

'nu-i mai tulbure de-aci înainte viața şi sănu-i pună 

"cinstea la încercare. E aşa de bine prinsă duioșiă 

acestei despărţiri, în cit elevul face cinste maestrului: 

„„Ş-acuma dute... soarele-asfinţeşte 

Şi plugurile vin Qin arătură 

Ş-acuma du-te, soarele-asfinţeşte 

Ba nu te duce... stai... mai cămi o gură 
Că plugul tatei încă nu soseşte. 

Cind ît voii fi nevastă legiuită! 
Te rog pe tot ce ai mai scump sub soare — 

Cînd îţi voiu fi nevastă legiuită 
Mă'ncunjură, — că dragostea nu moare 

, Mi-e frică de păcat şi de ispită! 

Astfel în «Mireasa», iar în Sbucium> 0 scenă 

identică : : 

„Mi-ai fost drag, o ştie lumea 
Ai ştiut-o doar şi tu — 

De ţ-am fost dragă şi ţie 
Și-ai fi vrut să-ți fiă soţie 

ÎN
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Să-mi fi spus co vorbă numai 

Şi ei maş fi zis că nu. 

Dar aşa viaţa întreagă a “ 

M'ai ursit să trag în răii 

Şi să fii nenorocită... î 

Nu mă duce în ispită 

Nwmi fura şi pacea casti, 

Că te-a bate Dumnezeu. 

Y 

Ş-acum du-te, şi-mi dă pace, 

"Taci, că nu pot să te-ascult, 

Marâde vorba ta ca focul, 

l-ar că mi-ai mîncat norocul 

Cerurile să te ierte, | , 

Că eu te-am iertat de mult. 

Că pentru d.. Sabo Coşouc a fost «mai mare» 

de cit Eminescu, resultă din influența bine-făcă- 

toare ce-a avut cel dintii asupra lui, Eată un mo- 

tiv care arată tinerilor poeţi ardeleni, mai ales celor 

lipsiți de personalitate, calea pe care trebue să 

înainteze, pentru-ca producţiunile lor să aibă 0 

notă mai locală şi, prin urmare, mai firească. De 

la Coşbuc-ar învăţa să mai iasă din lumea lor cu 

reflexiuni subiective şi ar vedea cum trebue să se 

ferească şi de tirade retorice, de cari d. Sabo nu 

Satștiut lepăda în lunga : «Poveste tristă». 

Un noă volum, cu mai multe poezii de catego- 

Tia «Mirese», va putea apoi să asigure şi d-lui 

Sabo un nume de poet. - ” 

PO
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„Anecdotele botezate“ 

„ ALE D-LUI SPERANŢĂ 
  

Noi Ardelenii sîntem mai puţin pretenţioşi pină 
„şi la glume. Ridem ca nişte copii de ori-ce lucru 

de nimic. În locul umorului subtil, a vorbelor sub- 
liniate și cu două înţelesuri, a jocurilor de cuvinte 
pline adese ori de. spirit scăpărător, preferim 0 
cimilitură de la țară, o glumă rominească sănă- 

toasă. Şi cu toate astea anecdotele d-lui Speranță 
“nu ne fac nici cald, nici rece. Ei cel puţin nu 
m'am putut hotări vre-o dată să prind inimă, citind 

volumele acestui autor productiv, care apelează 

atit de des la epiderma binevoitoare a publicului 
rominesc. Și în categoria mea vor fi mulţi, pentru 
motive foarte uşur 'de înţeles. 

Cu autorii de literatură umoristică lucrurile stat 
ast-fel. Saă ai un dram de talent original, inven- 
tiv, şi-l manifestă, saă posedă oare-care spirit de 
imitație a umorului unei pături sociale, a poporu- 

lui în primul rînd, şi se mărginesc la atit. D- 

4
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Speranță talent original nu are şi nu e nică îmi ă 

tator'cradincios ; literatura făcută de d-sa este prin - i 

_ urmare o literatură hibridă, nică artistică, nici po-. e 

pulară, ci artificială, Si e a 

  

Cine-va, Gorun mi se pare, a botezat pe d-l Spe- 

ranță cu numele Amplificescu. Epitetul e cit se 

poate de potrivit cu caracterul scrierilor d-sale. Un ' Na 

singur motiv de haz, o vorbă : glumeaţă din popor;: | 

în peana d-sale se face o anecdotă de cite-va pagini. 

Rominul nu e vorbă-tungă de glume. Din: două . 

trei propoziţii îşi toarnă şotia pe nerăsuflate.. D-l - 

Speranță începe însă totdeauna cu Adam, saii, cnd 

e vorba de vre-o iapă furată, cu Eva, şi; termină ÎN 

cu epoca d-sale. Asta e peltea, e vin botezat cu 

apă, dar aşe fe), că nu mai recunoşti urma vinu- . ? 

pentru-că în - 

în gluma populară fie-care cuvinţel îşi are locul. 

Şi cuprinsul să și cine nu prinde acest rost, do- 

vedeşte că nu e artist. 

Dar d-l Speranţă mai «amplifică» şi pe alți scrii- 

tori, anecdotisşi mai vechi şi unii chiar mai dibaci, 

cum e Anton Pann. Finul Pepelei însă era din 

altă stofă şi nu făcea spirit de cabinet. Acela era 

un adevăratechilibrist în 
povestirea giumelor, arunca 

scîntei în toate părţile, întreţesea «proverburi» po- 

trivite cu situaţia, aşa Cum învățase el de la Moş- 

Albu. Şi, dacă âr î fost stăpin pe 

mlădioasă, nu sar fi 

zimi ca d-l Speranţă. 

lui. Şi lungimea e-un mare cusur, 

o limbă mai 

coborit nici odată în sărbe-
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A relua subiecte: tratate de alţii nu- constitue 0 

"vină literară ; dar a le complecta pînă la nerecu- 

„ noaştere, cum e cazul acesta, și a nu prezenta nici 

„un progres, este cel puţin inutil. Iată pentru ce noul 

- volum al d-lui Speranţă nu înseamnă! o îmbogă- , 
țire a literaturei romine. 

| . E .* 

«Anecdote botezate. 
-— De ce botezate? 

-— Dar lon de ce e on? Gheorghe de ce e 
Gheorghe? Ca să poată înțelege despre cine și 
despre ce este vorba, oamenii aii dat și dai nume 
oamenilor, lucrurilor etc.. Eă am dat nume acestui 
volum după anecdota ce o are la început»... 

Ast-fel cuvintează d-l Speranţa în prefața sa, $ şi 

: 4 

„nu e-spiritual de loc, de oare-ce canecdota». din 
fruntea volumului 'e intitulată «De scăpat». 

Dar să ne oprim. puţin la această pagină dintii. 
Acţiunea anecdotei se petrece pe o rogojină, într! un 
han. din Mizil, şi se termină cu un dialog grotesc 
între hangiit şi un hoţ: - 

— <Ară scap», mai zice: hoţu- -apoi 
Și negustorul iară: 
«Ascultă, bade, mă "nţelegi 
Şi eşi, te rog, afară:. 

“lar badea colo, parcă'i “surd, 
«Mă scap», mai strigă iară — 
Iar negustorul, mă înţelegi,
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— «Şi ieşi mai iute-afară>! 

Cînd hai de-odată în sfirşit 
Şi hoţul supărat,. 

Voind să strige pe femeie 

Rosteşte: «m'am scăpat». - 

— Aşa? măgar şi porc ce ești, 

De cînd îţi zic mereii să ieşi 

Şi tu acum aice ?>... 

Ori-ce cetitor va înțelege, că această anecdotă, 

care, stind în fruntea volumului ar fi trebuit să fie 

ca o fată mare din fruntea unei hore, avea nevoie 

dea botezată cu vre-un antiseptic, înainte de a 

trece în miinile mulțime. Adevărate glume de «ca- 

binet», aşa- cum le face d. Speranţă asupra preo- 

ților, țiganilor, . sânţilor şi ovreilor, săi, spirit culi- 

nar şi une-ori respingător de trivial! - 

Şi nu întruna sai două e ast-fel, ci în majori- 

tatea anecdotelor <mănincă borş» — cum se ex 

primă d-sa vorbind de «Isus in Capernaum» —-şi 

nu o face cu perdea, cu vre-o floare de stil, ci 

coram publico povesteşte de -mirosurile ovreiului 

(«Dacă pute el atunci să am ei atita bine, p. 29%), 

sau despre o domnişoară, care intră la s/iferie: 

- — Bună sara. 

— Bună sara. | | 

— Domnule, mă rog ertaţi . i 

Curăţenie uşoară, p'aţi „putea să-mi daţi ? 

"— Cum uşoară, domnişoară *
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— Domnule, mă rog, aş vrea 
Ca:să-mi daţi ceva ştiţi, care 

„ Lesne poate să se ia. 
.— Aşa lucru, Domnişoară 
De .voiţi vă pot căta 

. Numai dacă vr'o minută m'aşteptaţi. 

) _— Voi aştepta... 

- Aţi ghicit ce urmează. Spiţerul face o glumă, 
mai di hai de cît ale: d-lui Speranţa şi-i dă domni- 
şoarei, o: «curăţenie», fapt eternizat. în alte două 
strofe. Ii 

Nu ştiă prin ce localuri o fi umblat d. Speranță 
după materialele (era pe aci să zic matetiile) sale 

anecdotice, ceea-ce simt însă este, că acest volum 
e la un “nivel şi mai jos de cit: "anecdotele pibă- 
rate cele afumate şi cele de post şi cum se mai 
„numesc frumuseţile. literare anterioare, străbătute 

în mulțime. Versiticaţia d-lui S. e tot mai neaju- 
torată,. tautologiile tot mai dese, umpluturile ca 
unde-va»,. <cînd-va», roare-cine», euite-vezi», şi alte 
puțin: geniale trucuri de a provoca hohote de ris 

-revin în şi mai mare desordine. «Falimentul umo- 
„_Tului şi al bunului simţ», trebuia să- şi boteze to- 
lumul, fără multă şovăire. 

* 

Anecdotele, prin caracterul lor didactic, prin 
tendința lor moralizatoare şi prin satira ușoară au 

“un rol frumos în educaţia unui popor, dar pot



  
  

  

deveni destul de - periculoase 

public ne-orientat. Cazul din urmă e cu anecdo- - 

tele d-lui Speranţa. 

ANECDOTE BOTEZATE LS 

penru gustul “unui. 

Pătrunzind în cărţile de şcoală, în .reviste po- 

pulare ca: «Albina» şi în ziare cotidiane, glumele: 

aceste, iati o întindere dăunăt 

cative ce 'o âre literatura; Ele 
oare misiunei edu--!.- 

falşifică pînă şi, mo- 

rala cea mai de jos a poporului, şi forțează nota 

pornografică întrun mod unic pină acum la nOĂ. - 

7 
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e „o Două cărţi umoristice. 
  

T. Duţu-Duţescu.— Consideraţiuni critice asupra pot- 
ziei noastre' populare. Doine. - Bucureşti 1903. 1 vol. 
153 p. — Th. D. Speranţă. — Anectode pipărate. Bu 

„curești 1903. 1 vol. 219 p. ! 

Una-i făcută să rizi, dar pretenţia stăruitoare a 
autorului de a f considerat 'de scriitor umoristic 

„te lasă pe ginduri. Cea-Paltă e făurită ca să ră- 
mii pe gînduri, dar încăpăţinarea autorului de a 
trece drept scriitor serios, te sileşte să rizi, une- 
ori cu hohot. Unul vrea să fe satiric,: păcălici, 

„cel-l'alt, sfătos şi adinc, lucru mare. Atit de deo- 
sebite ca tendinţă, cărţile astea îți lasă totuș 
aceeaş impresie. - | 

Dar mai aă ceva comun. D-l Speranţă, ca şi d-l 
Duţescu vrea să întreţină oare-cari raporturi... 
ştiinţifico-literare cu folclorul. Unul, vrînd să imite 
literatura populară, o strică; altul, vrina s'o refacă 
după inspiraţia sa, o drege în răă. Amîndoi sint 
nişte meșşteri-strică fără doar şi poate. 

,
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Să-i luăm pe rând. 

| D-l Duţescu are ce are cu lăutarii, din pricina, 

că baragladinele astea nu cintă doinele.ca prin 

partea locului, adecă prin ţinutul Argeşului, de 

unde își trage d-sa originea. Toată cartea d-sale 

nu este decit o ceartă = polemică literară, chipu- 

rile—cu nenorociiți „de țigani, o polemică une-ori 

atit de violentă, încit ţi. sar părea, că "după cu- 

vintele de ocară, autorului nu-i mai rămîne alt- 

ceva de făcut, decît să pună “mîna pe vioara fara- 

_.onului şi să-l trăsnească în cap. 
— Zi mă, cum îţi fluer eu, că de. nu, 

Ş-apoi îi flueră. Şi flueratul d-lui Duţescu se 

cheamă «realcătuirea unei vieţe romineşti cu graiul, 

cu cîntecul, cu danţurile şi-cu tot ceea-ce este al 

: nostru şi numai al nostru, şi pornește din 'senti- 

mentul dumnezeesc al iubirei de patrie». D-sa flueră 

«din punctul. de vedere al studierii psihologiei să- 

teanului romin> şi e dispus a crede, că va servi 

ast-fel «filosofia specială a neamului nostru». Şi-i 

trage Rominica cu «filosofia», cu «psihologia» Şi 

cu «reconstruirea», de-i merg fulgii bietului ţigan, 

ear cînd ai crede că l-a dat gata, termină cu un 

apel desperat către neamul întreg: 

— «La lucru, — totul nu e perdut b 

Dar neamul ştie că nu e perdut nimic şi, privind 

liniştit la cea mai nouă țiganiadă, face haz de vor- 

bele mari ale eroului romin, scăpate în toiul incăe- 

rării cu ceata de lăutari.
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„Dar e amuzantă cartea d-lui Duţu şi din multe 
alte cauze. 1) D.. Duţu scrie despre doină şi nu 
cunoaşte decit două colecţii de folclor, pea] Minis: 

"terului de Culte, pe care o analisează, și pe alui 
G. Dem. Teodorescu; aminteşte în treacăt pe Ale 

csandri; restul nu există pentru d-sa, căci, de-ar 
exista, s'ar fi folosit cel puţin de întiiele . «doine» 

din colecţia Bibicescu. 2) D-l Duţu numeşte pe. 
țigani <păstrători ai tesaurului de 'bogăţie pOpo- 

“rană mai în toate țările locuite de Romini» şi nu 

ştie, că în Ardeal, Banat, -Marmureș, Bucovina, 

„Macedonia, şi într'alte părți țiganii n'aă nici cel 
„mai mic rol în păstrarea şi „propagarea poeziilor 

poporale şi că nici una din colecţiile acestor re 
“giuni nu conţin adausuri sai infuenţe ţigăneşti. 
3) Acelaşi d. Duţu nu ştie nimic despre o migra- 
țiuine a doinelor dintr'o provincie într'alta din- 
trun sat într'altul,. despre procesul fatal de evo- 

-luţie saă de tocire a cîntecului, proces din care 
rezultă zecile de variante ce servesc material 
admirabil pentru studii comparative şi filologice. 

_A4) Tot d-sa nu. admite că datoria culegătorului 
„este «numai să reproducă ca un fonograf fără nici 
un fel de discernămiînt tot-ca aude»,- pe cînd da- 
„toria d-sale era să admită şi să ne dispenseze de 
oră-se «discernămînte propriii al d-sale. Astfel era 
în rind cu oamenii de Ştiinţă, şi ce frumos i-ar mai 
fi stat d-lui Duţu alăturea de Grimm! 5) D. autor re- 
constitue textele. — «podoabele de gindire romi- 
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e 

nească». Şi unde poporul întrebuințează înjurătura 

«în bot>, d-sa crede că e mai cu gust «în cruce», sait - 

«în lege», zice că așa a trebuit să fie întăiaș dată. lar, 

de se nimereşte ca întraltă poezie să găseâscă 

întradevăr «în lege» sai «în cruce», e mindru că 

a descoperit în aceiaşi carte confirmarea ingenioa: 

selor sale conjecturi, şi esclamă triumfind: guod 

erat demonstrandum ! (p.. 68, nota). 6) Fiul nea-. 

mului rominesc şi în special al Argeşului stabi-. 

leşte următoarele însuşiri trebuitoare ori-cărui fol- . 

clorist romin. a) «Să fie Romîn» (de pildă Cirţan) 

b) «Să ştie carte» (de sigur; ştie şi Cirţan); c) «Să 

aibă predispoziția specială a Rominului sătean, 

adecă dragostea eternă pentru. cintecul rominesc» 

(Cirţan cîntă etern din Auer) d). «Să aibă talent» 

(lalent, de-a se certa cu ţiganii?); €) «Să fie năs- 

cut la țară (este şi Cirţan)—O fi avind d.. Duţu 

toate calităţile astea; dar cel puţin un milion” de 

Romini le mai posedă. Deci un milion de folclo-. 

riști romini!... Nici picior de lăutar mare să ma 

rămînă, de vor fi toţi furioși ca autorul. 

Uite, minuni de aceştea se fac în cartea d-lui 

"Duţu şi d-sa le-a botezat consideraţiuni critice», 

deşi nu sînt de cât. consideraţiuni glumeţe 1), iar 

  

, 

1) În unele locuri autorul glumeşte şi intenţionat. Aci w 

la culme. D. p. «D-l! Kamadeva să ne mai slăbească cu 

dragostea» (p. 66) sau: «Datoria d-lui Constantinescu vru să - 

șteariră din tabletele memoriei sale — cu un cit Hamlet — 

acest cintec» (p. 12). 
1
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” adevăratele consideraţiuni-—pentru cititorii serioși— 
îi lipsesc cu totul. o 

Dar prea destul cu d-sa. Poate pentru a-mi În 
lesni trecerea “la tovarăşul d-sale. în folcoristica 
romină, d-l Duţu scrie (p. 82): 

«Din păcate, în vremea din urmă, ai apărut în 
publicistica romînească «șa zișii continuători ai 

_ firului poporăn (citiţi bine: continuitori ai firului 
".poporan!) şi spre“ a-şi exhiba mai în lumină ne 
„Preduicia artistică, matii găsit alt-ceva mai bu de 

ficut, de cit să amplifice şi să lungească scurtele 
şi Plinele de duh mărgăritare de proză umoristică, 
dindu-le forma unor. adevărate peltele, demne de 

-cel mai prima rahagiă din ulițele Stambulului». 
Cam aspru, dar merge. Aluzia e făcută evident 

la -anecdotele mai nouă ale d-lui Speranţă și, dacă 
" d-sa se crede nedreptăţit, n'are decit să-i răspundă 

în vre-o ânecdotă populară, pipărată şi afumată, 
despre <Țiganul .și doina...» 

Abia ai trecut cite-va săptămîni, și d-l Speranţă 
se prezintă cu un regiment de țigani, ovrei, ploş- 
nițe, popi, bulgari și alte dobitoace, pe cari le-a 
adunal «<cum-va» de pe <unde-va» şi le-a prelucrat 
«pe cit se spune» în anecdote. Sint vechile noas- 
tre cunoştinţe din ediţiile anterioare, dar mai îm-" 
bătrinite, mai năpirlite. “Țiganii n'aă haz nici cit 
d-l Duţescu; b«ețiile popilor ni se par tendenţioase 
şi, chiar altfel fiind, nu e nici un moment glumeț 
în descrierea lor: Ovreii s'aă făcut mai cinstiți.
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Peste duhul popoarelor d-lui Speranţă a căzut. 

„brumă groasă. | i 

Cind nu mai merge cu spiritul — şi n'a prea 
mers la d-l Speranţă. nici odată — omul forţează, 

„drege, face, şi, sau recurge la obscenități, sai 

“ spune platitudini. «Anecdotele afumate», de cari am 

vorbit, conţineau obscenități senile “ad usui Del- 

_Phini, iar actualul volum e şi mai-gol în idei. Cele 

mai multe -sint la nivelul anecdotei «'Ţigara, chi- 

britul şi mersi», în care un ţăran explică . astfel. 

cuvintul mierțoi (mersi) : | 

Că mierţoi la ciocoi 

_- Este cum am zice „noi: 

„Fii al naibei procopsit 
Ori: să fii afurisit, 

Şi mai cîte: mii şi mii 

Fi al dracului să fii! 

2 Şi cum zicem noi ades..» 

„— Ei atunci am înțeles. 

“Mierţoi», de explicaţie, dar: totuş mi se pare 

riscat să dăm 'copiilor de şcoală asemenea glume 

de citit. Va fi mai bună poate următoarea : Ce vrea 

copilul: 

. 

“Ce-ai vrea să-ţi facă mama 

iu Ca 'să- -tă placă? Bună-oară 

Ai voi să-ţi facă mama 

Frăţior sau, surioară ? 
13
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o „+ '— Ba eu, uite, zice dînsul 
AD - Dacă poţi pe după prînz : 

“Te rog, mamă, fă-mi.un mînz... 

.- Ba nu ză, nu e d-l Speranţa Esop al Romini- 
„lor? Stăm- bine cu literatura umoristică!



XI. Se 

| Haralamb G. Lecca. Octava. Bucureşti 1904, 1 br. 52 pag. 

Modernii noștri să n'aibă nici-o teamă: “muza - 

de la oraş n'a murit încă! Gonită de crainicii 

muzei de la țară, se refugiase numai într'o stradă 

mai la adăpostul soarelui, întrun: palat: mai sără- 

căcios, Dar a continuat şi acolo să cultive mo- 

ravurile decoltate şi să "nşire rime uşoare şi iată-o - 

iarăş la lumina zilei, trecînd fudulă într'un echipaj 

'de gală -pe dinaintea noastră. E palidă ca moartea, 
tuşeşte a ftizie şi totuşi e gătită şi împopoţonată 

“cu flori ca o brezaie şi 'n jurul“ei e parfum de 

tuberoze şi de liliac. 

Apropie-se. cine pofteşte! Cind o vezi aşa de 
„desvlăguită, o lași să treacă şi ai sensația că nu 

muza, ci vre-o stafie. vestitoare de boleşniță- şade 

în faeton. . 7 - 
Mă rog, ce-mi! folosesc ochiului ademenitoarele 

«18 ilustraţitani, 14 refăcute, 16 imaginate şi 41 

după natură> din broşura de o decadentă . ele- 

ganţă e a d. lui Haralamb G. Lecca, dacă mintea şi .
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simțul estetic trebue să se revolte în contra cMe- 

salinei», ce tronează în mijlocul lor: ». 
= 

fr. 

“Cu sofran -ş- „aprinde. ochii, sub perucă aur mat 

. Îşi ascunde părul negru şi pe dată ce-a 'nnoptat : 

Pieacă să-şi prostitueze sînul, pîntecele, gura 

| | La Subura.! 
” 

Cind apare ?n  lupanarul miserabil Juminat 

la o cupă, bea:.. şi-o sparge, încruntind căutătura, 

În obrazul unui tînăr îşi imprim" apoi dantura 

„După. ce-i silabisise un cuvînt neruşinat. 

Lacomi, fuga dai într'una din celulele vecine 

Pe: covoare murdărite, trup la trup se tăvălesc: 
EI muşcînd-o nu mai simte că arterele-i plesnesc; - 

Ea? n acces de isterie, e “aproape să leşine” 
“Toată cartea 'depravărei o citesc şi-o recitesc: 

Pină se trezesc cu lampa.stînsă... stînsă de ruşine. 

„Şi asta e Muza cea mult lăudată a poeziei de - 

“Capitală, a poeziei 'sociale de . actualitate, a viito- 
rului?.. Caştelane,. din strada tăinuită, de la palatul | 

ascuns al muzei tale: deschide-i poarta să vie 

acasă, aprinde-i o lumînare de ceară. . la căpătii, 

aşterne-i crizanteme pe pragul peste care păşeşte 
desfriul. E bolnavă și tînjeşte g grei stăpina istovită 

a visurilor tale! 

  

I
i
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Odinioară d. Haşdeii a binevoit să hirotonisească 

pe d. Lecca de.preot în templul -poeziei romiîne: 
„ŞI, trimiţindu-l să vestească cuvintul frumosului,, 

ia dat trei sfaturi bătrîneşti, așa cum se dă în 

poveşti fiului de 'mpărat, cînd plecă să caute 'pe. 
Ileana Cosinzeana. L-a îndemnat să nu se abată 

nici odată din calea cidealurilor-înnalte», a «por- .: 
nirilor generoase» şi a «avinturilor sublime»... -: 

Mari şi frumoase cuvinte!. Dar mici şi urite aă. 
fost efectele ler asupra poetului. E atita toamnă 

şi paloare, atita oboseală şi. descompunere şi un 

atit de... sterp amor în poeziile lui Lecca, în octava 

acestei claviaturi poetice, încît îndrumările magului 

de la Cimpina, ale criticului ce se solidarizase 

cu concepţiile de estetică eterică sună astăzi ca 

o ironie crudă. În schimba urmat o cădere, nu 

în «bulhacul pesimismuluiz, cum îi era teamă d-lui. 

" Haşdeu, ci în al. impresionismului realist de cea 

mai crasă specie. 

Poetul are dreptate : 
- _ - 

Şi parfumul de petunii 

„Se preface | n cloroform. ro. - 
A 

În şirul mărical de sonete — o formă atit de: po- 

trivită pentru. fixarea: unor situații din natură şi-a 

stărilor sufleteşti momentane — q. Lecca tratează 

“deosebite subiecte erotice de: genul: francez cel mai 

noă. Acest gen cultivă cu predilecție « amorul liber, 

- în ultima, fază a evoluţiunei sale, cu înțelesul de
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pasiune ajunsă la extrema margine a orgiei. Poe- 

tul nostrii, socotind literatura. nu .ca -un «product 

al solului rominesc» ci ca un cîmp de „experiență 

„pentru toate plantele exotice, îşi încearcă norocul . 

"si cu buruiana asta. Şi resultatul? Tipul Mesalinei, 

-figuri de ftizici ce se sting «în noaptea primului 

amor», călugări născuţi prin forceps, femei osîndite 

„de a nu:-râai putea fi nici mame nici soții: 

„ Fiindcă ?n tine toate simţurile tac 

Pai udat tulpina vieţii cu minciuni otrăvitoare: 

Te-a tisît 'destrăbălarea în adinca ei vultoare, 

T-ai înfipt în carne virful, cu altoi, al unui ac. 

* 

- Aceste cavinturi sublime» şi <porniri generoases 
de adevărat poet (observați şi fineţa din şirul din 

urmă!) îşi ating apogeul în tipul ultra- modern al 
perversităţii sexuale, luat direct de la Francezi și 

intrupat în poezia «Eila»: 

Sint femee. şi mă arde dorul de-a fi şi bărbat. 
Să mă 'mpart în două: corpul de amantă sensuală 

Să mi-l las s'adoarmă leneş pe dantelele din pat 
lar cu sufletul, — sub forma,. sub figura ideală. 

A “cutărbi om, pe care de câpilă l-am visat, 
Binişor de mine însu-mi să m'aproprii, să-i zicscoală * 
Tremurului mei în simţuri, s'aud tîmplele.cum bat 

Și să mă-iubesc nebună, sărntîndu-mi carnea goală -
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Şi cind ar veni secunda, clipa, fulgerul. acela 

„De plăcere care par'că te trăzneşte, într'atit 

"De puternic să-mi înlănţui braţele de după git 

Încit viata să-mi îngheţe. .. 

E proză abjectă în întreaga expunere a acestui .. 

contrast, iar. tendința de a imbrăţişa probleme din 

“domeniul sensibilităţii de natură patologică ușor - 

poate “să-l expună pe autor-la bănueli diferite, în- 

tre cari cea dintii e lipsa totală de originalitate. 

D. Lecca n'a avut nici pînă acum reputaţia de 

scriitor original şi sincer. Poezii ca «Ellas—la modă 

în Paris— îl pun în şirul celor mai stăruitori fran- 

țuzomani şi nimeni nu va „putea să-i recunoască 

un “merit literar în priceperea dea versifica su- 

biecte, cari n "ai nică măcar însuşirea de 2 a fi plăs- 

muite de el. 

- Lăsind asemenea îndeletniciri - pe seama. deca- 

- denţilor şi renunţind. la ideia că ori-ce scriitor cu 

_cultară apuseană trebue să importeze tot ce e mai 

extravagant în străinătate, d. Lecca. ar putea - să 

ne dea şi pagini literare fără să corupă gustul es- 

tetic, pe care atiţia alţii se trudesc să. ni-l ridice 

și menţie. Mai multe poszii de duioşia celor două 

«Scrisori» şi pastele ca «Nunta» (care nu se poate 

asemăna cu «Nunta în codru» a originalului. de 

Coşbuc) sînt deosebiri plăcute, prin simplitatea lor, 

faţă de noroiul celorlalte. . 

În sfirşit d. Lecca e artist rafinat, le) calitate ce
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-nu i se poate tăgădui. Acum se afirmă şi ca de 

senator subtil. Dacă însă nu. şi-ar pune arta în 

serviciul vinătoarei de efecte şi nu şi-ar prostitua-o 

(ca să întrebuinţez un termen .de-al d- sale) atit de 

des, activitatea sa ar întimpina mai multă ŞI mai 

sinceră încurajare. 
_Nu.motive de morală socială ne fac să ne'ri- 

dicăm cu toată sinceritatea în potriva” unei aseme- 

nea porniri. Nam avut. nici odată pretenţia de a 
cere poeților opere cu scopuri moralizătoare. Din. 

“potrivă, credem necesară cea mai intimă legătură 

între ărtă și viață. Cind însă scriitorul vrea “să ri- 
- dice uritul, scîrbosul și prostituția la valoarea su- 
biectelor celor mai: demne de condeiul săi, cînd. | 

chiar: și în prelucrarea unor motive lubrice e gro- 
“solan şi. primitiv, nu putem să ne faceri mari cilu- 

“zii. de talentul săi, Și aşa stăm cu d-l. Lecca, în- 

cepind cu <cadavetricul profil» el <Lolei» din «Prima» 

- pînă la Ella din <Octava». 
-Şi iarăşi nu ca frantuzo-fobi regretam influențe 

— faimosului genre rosse asupra d-lui Lecca. Nici nu 

putem condamna din principiu ori-ce influenţă fran- 

-ceză. De ce ni se-aduce această continuă şi ciudată 
. învinuire, că nu cunoaştem lit. franceză și-nu sin-.. 
tem în stare a-i aprecia 'bine-facerile. cînd. noi 'nu . 

* condamnăm decit imitaţia servilă a părţii celei mai . 

puțin ' resistente criticei din literatura. poporului 
francez. Binefaceri ? O dacă d-nii Lecca și Mace- 

- donski, aceşti francezo- -mani de pur sînge, sint roa-,
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_dele ce .ni-a hărăzit literatura franceză-mai nouă, 

mă lipsesc în totul şi cu' mine de; sigur alți mulţi, 

de așa binefaceri! _ i 

«Pământ rebel, iată copii tăi», voi zice şi ei, ca 

" Eminescu unde-va, şi lăsind la o :parte pe toți 

aceși.... “pasticheur-i le zice mi se pare cu un ter- 

min francez — mă voi îndrepta iarăși spre Costache 

„Negruzzi, „traducătorul baladelor lui V. Hugo şi 

spre elegantul mei Alecsandri, bun cunoscător al 

- comediei. franceze şi voi rămînea în convingerea 

că nu împrumutind răul şi extra- vagantul he ară-, 

“tăm simpatia pentru un popor străin nici nu ajun- 

gem ast-fel folositori literaturei noastre.
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Reviste literare în Budapesta 
o — LUCEAFĂRUL — - 

N 
  

E un capriciă al sorții, ca de Capitala Ungariei, - 

locul unde s'aă făurit atitea planuri de înăbușire 
a culturei noastre, să se lege totuşi numele unor 

opere şi reviste literare romîne, cu rostul şi în- 

semnătatea lor pentru timpul în care ati fost scrise. 
„Nimic n'a putut să împedice, ca la anumite inter-- 
văluri, alăturea de censor: şi de procurorul a-tot- 
puternic și pînditor, poetul romîn să-şi ţese visul 
de mărire, tînărul istoric să reconstitue din slovele 

„ Tăvăşite trecutul glorios, iar nuvelistul: să-şi potri- 
vească fraza armonioasă după graiul părinţilor 
țărani. 

Stările politice din ce în ce mai excepţionale te: 
fac să consideri o revistă rominească, apărută aici, 
drept un steguleț alb, împlintat de o'mină îndrăz-.: 
neață înt'o tabără dușmană, saii o fată sfioasă şi. 

"nevinovată, rătăcită întrun codru şi cu. viaţa în. 
primejdie.
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__ 1şi aă însă indreptățirea lor şi apariţiile astea: 

Capitala este oglinda ţărei întregi. „Aici e parla-.. 

mentul, aici universitatea, cari atrag prin forţa. - 

împrejurărilor elementele cele mai bune ale națio- 

_ nalităților. Şi toate sforțările de a înlătura din conş- 

 tiința cetățenilor/ideea că superbul oraş de pe ma- - 

lurile Dunărei albastre aparţine tuturora, fără deo- 

sebire E ncăm, sint zădarnice. Prigoniţii se simt - 

totuşi stăpini şi se leagănă'n iluzii, cîntind şi mun- 

“cind-măcar în 'vre-un colţ de cafenea şi de tipo- 

- grafie, dacă nu pot cu fruntea senină şi la lumina 

zilei. o a 

Dar atit. De-aci pînă la o serioasă mişcare cul- 

turală e o distanță mare. Chiar schimbindu-se stă- 

zile de astă-zi, Budapesta nu este indicată a fi 

centru literar romiînesc. Vecinic se va resimți urma 

influenţei străine şi lipsa -școalei romiîne. | 

-Astă-zi sîntem cu toţii în clar asupra centrului.,. 

şi tot ce se ivește pe la periferii nu mai are de 

-cît un caracter efemer, sai izolat, putînd cel mult 

"să ne semnaleze cite-va talente, a căror desvoltare 

deplină, reminînd la periferie, este aproape cu ne- 

putinţă. - 

  

  

* 

Intiia revistă, tipărită la Budapesta, a fost «Bi- 

blioteca romînească întocmită în 12 părți» a iste- 

țului editor şi răspînditor de cărţi Zaharie Carca- 

“ jechi, Revista a început să apară la 1821 şi s'a 

A
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tipărit” complet. la 1834, în acea faimoasă ecraiască 
-“ tipografie» din: Buda,. la care fuseră corectori şi. 

ca cărților. revizori« oameni - luminaţi ca. e 
„Klein, Şincai, Maior. și Teodorovici. 

„ «Biblioteca» „apăruse la sfirşitul epocei de pie 

-a literarurei noastre istorice. Colaboratorul ei prin- 

'cipal era «prea învățatul şi învăpăiatul dej. lumi- 
» narea neamului. nostru. - Damaschin __Bojincă»,. un 
epigon al marilor istorici. Și.1ot cuprinsul. celor: 

„12 fascicole vibrează. de căldura iubirei. de 1 neam - 
şi de adoraţia trecutului. aa 
_Pe-atunci era o viaţă rominească destul de vie 

- în capitala Ungariei. Colonia macedo-ro.nină ÎȘI 
„păstrase încă naționalitatea.. Femeile romîne se or- 
ganizaseră. chiar în societate, Tipografia atrăgea 
interesul puţinilor scriitoti din - provincie. Calin- 
darul din Buda circula prin toate familiile şi des- 
volta . “gustul de citit. O revistă, prin . apare, era 
bine-venită. Spini 

Scopul revistei lui/ Care di era de a- deş-: 
tepta dragoste “pentr limba romiînească. Tinărul . 
romîn Emanoil Gojllu, căruia soarta i-a rezervat 
mai tirziă un“rol măreț în analele culturei romine 
de peste munţi, a formulat tendința asta într'o 

- Scrisoare „de rugăciune adresată «străluciţilor boeri 
ai naţiei romiîneşti şi a Moldovei»; spunînd cuvinte : 
umoase ca cele ce urmează: 

„. Şi numai acesta este cel mai de căpetenie 
a, meii. scop, iubită „nație, a: aţiţa în voi, vredni-
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cilor strănepoţi ai vestiţilor Romani; cari pre ţii 

toarele .în multe sute de-ani ticăloase necazuri - 

 eroiceşte le-aţi învins, a deştepta, zic, o îmboldire 

de bine aducătoare şi un foc sfint patrioticesc către 

limba noastră cea mumească. 

«In toate părţile 'geme sufletul neamului nostru “ 

întrun întunerec înfiorător. Tristă dormiture a cu- 

tropit înaltele româneşti talente... Și cind toți cei-: 

Palți credincioşii fii ai neamului roman, ădecă 

Frncii, Italianii. şi Spanii înfloresc; numai NOL Ro-.--. 

minii, pe cari Roma _în cel. mai călduros _al săi. 

sîn_ne-a_purtat, numai noi să gemem în desele 

mărăcini a întunerecului? . Ci numai acum, acum 

începe groaznică noapte a se despica, înfiorata a 

oarbei neştiință întunecime a. se răsipi şi cu sbu- 

vătoare săgeți se arată printre raze lucitoare să- 

patul mormînț al neamului romînesc. Acolo în acea 

“groapă, prin care prin negrijirea cultivirei de limba 

sa şi-au gătit-o, acolo dimpreună cu limba va pu- .: 

trezi sufletul şi estimea neamului, dacă acum, cînd 

se poate, nu se va încunjura lenevirea...» 

-. Afară de â:ticole istorice, scrise, ca şi fragmentul 

Citat, în. viguroasa limbă a lui Petru Maior, se:mai -, 

publică proză distractivă şi. informaţii,” iar poezia 

e din cale afară slab reprezentată prin strofe: orl- 

-ginale de următoarea stingăcie : 

o -„„. Va veni un' ceas odată 

Ca să pot aţi arată
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- > Că te-am-iubit din durere, 

>. “Dar te rog nu _mă_uita, 
Ori şi unde de vei merge 
Ori şi ce de vei afa 
Socoteşte că-ţi sînt slugă 

Dar te rog nu mă uita. o. 
Şi la iad şi ori şi unde- 

Voi striga fâr' a 'nceta 
Că tu eşti amorul meu 
Dar, te rog; nu mă uita... 

„ «Bine-înţeleptul şi văzutul domn» : Zaharie Car- : 
'calăchi era întradevăr un iscusit «verlegher» ŞI 

"se pricepea a.da revistei o răspîndire deosebită, 
în Ardeal Şi în țara romînească. 

- %* i . 

Patru decenii în urmă. Ungaria a trecut prin 
sguduirea puternică a revoluţiei. Multele prefaceri 
au schimbat cu totul fisionomia vieţii: sociale şi la 
Romini. Politica e mai. organizată şi reprezentată 
prin un şir de. luptături activi, eşiţi din şcsale ro- 
mineşti şi germane. Pesta este! iarăși un „mic cen- 

„tru al Rominilor. ii 
La 1861 apare «Gura Satului» şi la 1863 «Fa-. 

milia> d-lui Iosif Vulcan. Tot atunci „bărbaţii po- 
litici Sigismund Pop-şi Al. Roman pe de-o parte | 

  

1) Vezi pe larg storia literaturei.. de N. lorga, II, p. 
326 sq. ”
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şi Vincentie Babeş pe de alta, scot ziarele poli- 

tice «Concordia» şi cAlbina». E epoca cu. vederi 

mai largi a lui Francisc Deak, singura epocă în 

care avinturile erai mai puţin. urmărite, deputaţii 

"Gojdu, “Babeş, Aloisie Vlad, Popă şi alţii erai în- 

conjuraţi de cete de tineri, cari prin versuri schioape 

admirat pe fruntașii luptători: Ă 

“ Bărbaţi cu animi nobili, cu spirte eroine . 

_Ce soarta vă. chemase la luptă să eşiţi . 

" Națiunea va trimi ite în orele-i senine: 

Cununa de merite, etern să straluciţi.. .. 

Se făcea multă. “politică şi multă literatură în: 

cele “patru, ziare din Budapesta, literatura însă mai 

tot-Va-una la un nivel cu mult inferior politicei. pa 

Dintre toate viața cea- mai. „lungă, continuaţă-— -: 4/ 

pînă în ziua de astăzi, a avut'o «Familia» Cârac- ” 

" terul enciclopedic; împărțirea “variată a materiei, 

„ biografiile: şi ilustrațiile și în special, micile coche- 

tării cu 'secsul frumos aii dat acestei reviste o în- 

"făţişare nouă. A fost așa -zicînd -întiia revistă mo- 

dernă a Rominilor din Ungaria. Modernismul ăsta 

însă poate fi luat și înţeles răi, „deoarece. a dis- 

părut tot odată şi puterea în expresie. În locul 

paginilor de forța pasajului citat din Gojdu, citim , 

“acum 0: limbă cu urme cipariane : : ID 

Pa 

«Despre amoare. Amoarea e o poezie individuale 

Şi toate acele ce s'au scris despre - .ea pînă acum sînt 
N
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_ adeveruri şi neadeveruri. Amoarea fară” credere.-- 
- constante nu se > pote întipui» etc. etc, 

Cu: încetul - dispare. şi interesul pentru istorie. 
Locul. chestiunilor de limbă îl ocupă încercări nu- 
velistice şi poetice sub: influenţa lui Bolintineanu, 

Grandea şi Tăutu, poeţii cei mai mult reproduşi 
“şi popularizați prin «Familia». Un fel de pseudo--- 
romantism îşi face drum în stratul tuturor tinerilor: : 
poeți, dintre cari cel mai de seamă, Iulian -Gro- 
'zescu, găsea uneori accente mai *simpatice prin 
tonul popular imitat, ca în Balada Ilenei, cu ur- 
mătoarea strofă la: început: i 

Sus ia ceruri, pe sub nori 

| Sboar'o ceată de cucori.., 
- „Pe poiana cea cu flori 

Dimineaţa de cu zori 

„ Alerge-o. ceată de feciori 

“La moara Tienei.. a 

Afară de poeţii .transcarpatini, scriitorii de! la: 
«Familia» cunosc bine pe Heine, care le serveşte: 
de corectiv în alcătuirea formei. In curind desco- |. 
peră tesaurul. literaturei populare, căci „părintele 
Marian de la Suceava şi Atanasie Marienescu de-: 
la Oradea își publică aici întiele lor balade şi co-: 
linzi din popor. „. Îi 

In anul al doilea cititorii revistei budapestane: 
ati fost surprinși de următoarea poszie: 

+
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tează „gustul cititorului. 

De-aș avea şi eu o floare. 
Mindră, dulce, răpitoare .. 
Ca şi florile din Mai . 

Fiice dulci a unui plai, . 
Plai rizînd. cu iarbă verde 

Ce se leagănă se perde. 
Undoind încetişor 
Şoptind goapte de. amor... 

In josul poeziei era semnat, pentru întiiaş- s-dată, 

“Mihail Eminescu, luceafărul de mai tirziii al lite- 

raturei romine. şi într'o notă Redacţia s'a grăbit 

cu: drept -cuvint să adaoge «Cu bucurie deschidem 

coloanele foei noâstre acestui june numai de 16. 

ani, care cu primele sale încercări, trămise nouă, 

ne-a. surprins. plăcut». 

lată formate limitele în cari «Familia» şi-a con-" 

-tinuat și mai tirziă existența, fără a se ridica sai 

cobori: cu reproduceri, cu poezioare lirice, nuvele 

şi “încercări dramatice, cu mică articole" sociale şi , 

informaţiună literare, — tot inaterie ce nu pericli- 

* 

Alte patru decenii. In Pesta nici umbră de viață 

politică 'sai socială a Rominilor.. Ziarele s'aii stins. 

..«Familia» continuă să apară cu aceeaşi pedantă. 

regularitate, dar în Oradea-Mare. Nici un semn de 

"cultură romînă, căci, afară de studenți, abia cite-va 

- familii de funcţionari reprezintă elementul romîn
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“în Capitală. Toată 'colonia macedo-romină ce. ne-a 
dat pe pe Şaguna” sa maghiarizat și 'n biserica 

romănească de odinioară părintele Murnu, tatăl * 

poetului, "serveşte. liturghia în. „limba grecească 

“pentru un pumn de greci, rămaşi credincioşi pa- 

tridei lor. Numai în localul unei societăți studen- 
țeşti mai pilpiie. focul limbei :romîne. Aici, în jurul 
unei biblioteci sărăcăcioase, tineri cu capete ne- 

„. liniştite, cu inimi_pline de frumoase. _porniri, se 

îdună şi discută posibilitatea . înființărei unui noă 
organ de. publicitate în Budapesta. Și iată o nouă 
tipografie romănească, cu firma îndrăsneaţă «Po- 

"porul romin», cu.un ziar poporal purtînd aceeaşi . 
numire şi cu o revistă literară. de o înfăţişare cu 

totul modernă: <Luceafărulz, ha ei ai început să - 
“dea la iveală şi mici cărţulii de coptins instructiv 
și numai spiritul întreprinzător” al bătrînului "Car- 

calechi le. lipseşte, pentru ca. să fie mai cunoscuți. 
şi aici.  - n 

„ Trei: reviste la trei generaţii ! 
Nimic nu probează mai bine fazele culturei iinui 

popor, nimic nu arată mai lămurit procesul limbei, 

" Huctuaţia ideilor sociale şi'a formei. Generaţia de 
astă-zi, cum se manifestă în colvanele nouei re-. 

viste, împreunează: convingerea caldă şi vigoarea 

generaţiei de la: 1821 cu impresionismul şi sensi- 
bilitatea celeia de lă 1861—1865, mai adăogiînd . 

- însă de la sine, mult simţ” pentru limba literară ŞI
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indeosebi simţ artistic, ce lipsea cu desăvârşire ge-. 

neraţiei precedente. 

Ce deosebire între «dar te rog nu mă uita». de 

la 1821, sai «dar de vrei să-mi faci onoare; dă- mi. 

un dulce sărutat», cum cînta d. Vulcan la 1865, 

şi între glasul: simplu şi curat în 'care, tinerii: de 

astăzi povestesc cititorilor «jalea întristatului Ar- 

deal» ! 

Cine mai e. convins de spusele unora, că na- 

tura aspră a: Rominului ardelean. nu evoluează 

şi că îi lipsetc facultăţile dea pătrunde. în tainele. 

şi subtilitățile artei, să. răsfoiască: numerele apă- 

rute ale «Luceafărului», şi va 'dobindi o credință 

mai bună. În multele versuri lirice (cele de Oct. 

Goga), în proza studențească (de Al. Ciura) şi - 

“în ilustrațiile originale, -unde. aceşti tineri caută 

să exprime poezia — multă-puţină cît o mai, pot 

simţi — din jurul lor şi să-i imprime caracterul 

local, e fineţe şi îndeminare destulă, în cît trebuie 

"să se convingă şi să se bucure ori şi cine de pro: 

-gresul lent, dar totuş sibur, ce se realisează şi în 

direcţia cea mai atacată de esteţii noştri nesăţioşi. 

In special Octavian Goga (iscăleşte şi N. Otavă) | 

este_uriTaTEBt real. Printre sciitorii 'de versuri, 

apăruţi în cei trei ani din urmă, Goga este sin-... 

. gurul .«cîntăreț _de.. bună speranţă». El a învăţat. 
e poe 

foarte mult de da losif şi aduce notă nouă, cu mo- 

mente duiose şi puternice din liniştea casei preo- 

teşti din Ardeal. | 

.
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Dacă azi-miine, din lipsă de viață romănească 
în capitala Ungariei şi de lipsă de sprijin, revista 

îşi va. închide coloanele, îi va rămînea totuși me: 
“zitul dea fi avut grupați în jurul săă ciți-va tineri 
“cu frumoase însuşiri, a căror muncă poate servi 

ca dovadă de avîntul ce-l ia cultura romănească 

peste munţi şi de buna sa. direcţie, cu toate pe- 
decile naturale ŞI artificiale de 'care se isbeşte.



  

a Anonimul. 
, 

  

Alăturea de mine,. într'o stradă ferită a Bucu- 

reştilor, stetea mai acum, ciți-va ani un om bătut - 

de soartă, .Avusese odată rol în mișcările sociale: 

cuvintul lui era citit în ziarele de partid. Ispitindu-l 

„însă viaţa, cu ale ei farmace vremelnice, se cobo- 

rise la mijloace josnice; își pingărise cinstea nu- 

- melui. Pedepsit de lege, îşi ispăşi apoi păcatul și 

se întoarse, gîrbov şi albit, în căscioara unde găsi 

o femeie . necinstită şi doi copilaşi rachitici. Aci - 

trăia acum în 0 izolare desăvirşită, ca ori-ce om 

izgonit din societate, ca ori-ce proscris. 

De după uluci urmăream zilnic epilogul aceștei 

„tragedii. Vedeam figura vinovatului tot mai dirză, 

privirile tot mai fulgerătoare. În loc de căinţă, faţa . 

lui exprima ură şi răzbunare. Copilaşii fugeaii de 

el ca de un' ciumat şi cînd, noaptea tîrziă, soția 

lui, mama” nevrednică, se întorcea acasă, vinovatul 

plingea cu hohot, ca un nebun furios. . ” 

De- odată . apărură - „câte-va figuri nouă -pe scena 

7 
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'din curtea vecinului mei. În amurgul fie-cărei seră 
"ciți-va tineri gazetari se strecurară la fruntaşul de 

„odinioară. Ore. întregi _şopteaii și scriau la mes- 
cioara de sub salcîmul din fundul curței. Osinditul 

în capul lor,: gesticula nervos, demonstra cu glas 
înalt, pururea ironic şi dicta fie-căruia. 

„ Reînviase în el apostolul. 

Nici odată ceva mai cinic; mai pervers ca gin- 

"dire nu mi-a fost dat să aud.'Un suflet bolnav şi 

„căzut, o minte neliniştită şi dezechilibrată trimitea 
societăţei cele mai veninoase. săgeți. Vorbea de 

_egala îndreptăţire a femeii, el care gemea sub gre- 
utatea necinstei soţiei sale. Cerea morală politică - 

“şi socială, el,- pilda. vie a imoralităţii. Se ridica în 
potriva tronului și a guvernului; contesta caractere; + 

'ridiculiza legi şi moravuri publice. Cuvintele <drept»,. 
«moral», «cinstit> şi «frumos> nu mai sfirşeau. lar 

"a-doua zi apăreau în anumite ziare, la rubricele 

„satirice şi cele moralizătoare, articole scurte, ano-: 

y 

nime,. de critică socială şi chiar literară, purtind - 
stigmatul gindirei vecinului mei... - 
“Anul trecut «apostolul> a murit şi, dacă nu mă 

înşel, abea ,o gazetă a „adus vestea laconică a 
morței lui. - 

* 

Adese-ori, citind articolele anonime din ziare şi 
'reviste, în care vecinic .se acuză, se loveşte şi se 
ride cu riîsul desmăţat al femeii de stradă, mă
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gindesc la mescioară. de sub salcîm, la acele figuri 

sumbre de ziărişti, cari veneai ca la o conspirație 

să soarbă cuvîntul otrăvit de” pe buzele proscri- 

'sului. Spiritul acestuia pare că se răsfaţă în toate. 

Nimic nu mă împedică a. bănui în fie-care autor . 

mascat. o victimă, un om nenorocit, pe care motive 

-de ordin social îl. opresc a-şi lua răspunderea 

scriselor sale. i A 

De sigur nu'e mare bravură a se iscăli în jo- 

sul unui şir de păreri. Publicarea numelui își are 

şi ea părţile contestabile. Cite ambiţiuni, cîte pla- 

nuri de mărire şi noroc nu. se -leagă de «lansa-. 

rea» numelui. Naivul se: îmbată de vraja ființei 

sale, ambițiosul vinează popularitate, puternicul 

îşi asigură cu patimă, pentru prezent şi viitor, pa- 

ternitatea fie-cărei idei, fie- cărei notițe, fie-cărui 

cuvint. . . 

Dar în ork-ce timp. şi în. ori-ce condiţie, numele 

e o barieră, o restricţiune “a libertăţii | cuvintului, 

un paznic al demnității. Naivul- devine pe nesim- . 

ţite un inofensiv, . „popularitatea ambiţiosului dis- 

„ pare repede, iar : şarlatanul şi fanfaronul este de- 

mascat Şi nu rămîne de cit ce e veritabil. 

Haina anonimatului însă e largă şi încape. pe 

toţi, de la'cel mai modest muncitor. pînă la cel: 

_mai îndrăzneţ aventurier. Cum însă câracterul'unei 

mişcări culturale - şi politice, saii Chiar al unei 

epoce;-n 'a fost -imprimat.. nică odată de un.'ano- 

nim, e naiural ca majoritatea celor ascunși. să 

A
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aparţină acelor: finţe mlădioase, cari ne-avind un : 

"caracter proprii şi avind. convingerea de anu. 
putea ' fi folositori lucrind la lumina ! zilei, preferă 

"taina şi scutul anonimatului. Aici sînt la largul, 

lor; zilnic pot'să se-schimbe ca nişte bravi şi cu- 

“minţi cameleoni; pot-fi unelte vile ce se furişează 

pe la toate ziarele, scriind într'unul şi combătin- 
_du-se singuri într'altul, pururea intriganți și. pu- 
rurea triumfători, căci neavînd ce, ei nu perd ” 

“nimic. In cazul cel mai bun rolul anonimului e . 
acela de poliţist secret, de căţel adulmecător, de 
"denunciant, — o meserie utilă şi asta, dar odioasă.. 

chiar cînd e practicată în conştiinţă. i 
„Sînt aşa de multe şi de diferite categoriile aces- 

tor aparițiuni ale. presei, încît pentru a.!e carac- 
teriza, numai după semnele pe cari le-am urmărit 

în anul din urmă, aş putea scrie o carte volumi- 

noasă. 
Voi trece în revistă numai căte-ia figuri n0-. 

„torice. - , po | 
Unii din ceata lor îți atrag atenţia prin tonal 

patetic. Sint Don Quichoţii cari vorbesc de-a că- 
lare, cu fraze umflate, în numele unor idealuri 

mari și sfinte. Din înălțimea lor nebuloasă aruncă 
fulgere asupra lumei, întroenită în păcate. Refor- 

“matori maniaci și moralişti intransigenţi, ei îţi vor- 
„besc mereii de o decadență complectă, încît: Sar . 
părea că Anticrist e la poartă. 
"«Priviți astă-zi starea sufletească e neamului |
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nostru»,—scrie un anonim patetic: din Cronica (6. 

lan. 1903). «Vulgul, majoritatea deplorabilă, trăeşte 

<aprpape inconştient de cele “spirituale, de nevoia 

«frumosului în formă şi fond. Pătura suprapusă, 

«compusă în majoritate din elemente pervertite-(!) . 

«la străinism. pe cari nu-l pricep,. suferă de îm- : 

«becilitatea semi-culturei, cea mai periculoasă în- 

<suşire omenească Şi peste tot şi peste “toate pla- 

“«nează mocirla prostituirei. Prostituţia în politică 

«(cea. mai mare prostituată modernă romînă) pros- 

<tituție în lupta pentru trai, prostituție la familia 

«noastră morală. Totul, ca să se ridice, trebue să 

«se prostitueze şi ast-fel, ca. un 'semn al timpului, 

«avem de: înregistrat şi prostituția literară». | 

Autorul nu iscăleşte şi nu. intră în “amănunte 

pentru a dovedi cu fapte. Cuvintele sînt lipsite 

ast-fel- de autoritatea pe care le-ar da-o răspun- 

derea morală a unui nume cunoscut. Cititorul poate 

să vadă în autor un. moralist delirant sai un co- 

mediant, care însuşi contibue zilnic şi cu meşteşug 

la acea generală prostituție, de care se alarmează: 

Anonimul cel mai cunoscut însă este tipul lui Zoil. 

“ Zoilul romîn este cea mai deplorabilă făptură 

„din specia anonimilor. El este ignorantul fără scru- 

pule, care nu-și dă seama de greutatea unei acu- 

zațiuni ridicată în public, este orbitul «de ură şi %e- 

" losul de puterea -şi izbinda altuia ;. e laşul. care 

insinuă, întrebuințind fraze neprecise cu sub-in- 

telesuri şi aluziuni; e încăpăținatul și cinicul, pentru
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care un cuvint de. atenţie, cel .mai.mic răspuns 

"ajunge pentru. ca să aibă convingerea, că lovitura 

e dată cu succes. şi să-şi continue meseria, 
Aici o. mică chestie personală. > _ 

“Scosesem: anul trecut o-parte din. operele .pos- 
tume ale.lui Eminescu. S'ai găsit atunci ciţi-va - 
anonimi, cari nu Sai mulțumit cu insinuările de a 
fi voit eii să exploatez acele opere ca un izvor de 

 imbogăţire, ci m'ait acuzat de-a: dreptul, pe mine . 
şi pe alți editori ai lui Eminescu, de fi falşificat şi 
inventat texte pentru a le atribui autorului satirelor. 

Ast-fel un anonim al ziarului «Vremea» — ig- * 
norez pe ceilalți — şi-a arătat în două rînduri ne-.. 
încrederea '<față de manuscrisele: publicate ca apar- 
ținând lui Eminescu» şi le-a numi apocrife, găsind 
în consecință că astăzi nu mai există un singur 
Eminescu, ci unul adevărat şi altul contratăcut. 

Evident, o turpitudine anonimă ! Numai un fe- 
car incult poate trage la îndoială. autenticitatea 
unor opere, al căror original. există şi stă la. dis- 
poziția ori-cui pentru a fi controlat. Cine e de vină 
"însă dacă nimeni din ce ceiadoră bronzul lui Emi- 
nescu de la Dumbrăveni, nu s'a coborit: din fee- 

-ricul palat al «Vremii» în întunecoasa cameră a 
Academiei ca să vadă, să descifreze şi să tran- 
scrie slova poetului ? | 

Vai, dar e așa de uşor să acuzi, să publici, să 
_nu retractezi. nimic şi să. crezi chiar că nu ești un 
“anonim ignorant. Aici ori- -ce armă în “potriva -ta 

4 - -
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rămine fără efect. Nu e mijloc de a te pedepsi, 

căci plecind de la o gazetă, vine -altul în locul 

tăă şi tu pleci la altă, şi lanțul e nesfirşit şi munca 

de şobolan continuă. - 

Dar criticul anonim ştie să fe şi duhlită de obi- - 

cei cind vrea să le bagatelizeze. ÎN 

Intrun ziar de propagandă literară, . unul din 

aceştia face critica. romanului «Geniă pustii». 

Foarte pornit în contra editorului, a d-lui lon Scurtu, 

şi a observațiilor critice cu care acesta” a însoţit 

romanul, anonimul face spirite de felul următor: 

«Ediţie critică ?... Unde e crițica 2... Dar e obrăz- 

«nicie să se. terfelească în aşa hal cel mai mare 

«poet pe care l-a avut țara asta ; e obrăznicie să 

ese facă. din Eminescu obiectul unor cercetări așa 

- «de stupide. : a - 

"«Pină acolo merge cu grosimea de obraz d. edi- 

«tor, că aproape nu e frază în tot romanul; ca să. 

«nu întilnim cîte-un «sic», în- “parenteze... 

«De l-aş fi avut în fața mea l-aş fi săturat de 

«critică. L-aş f apucat de scurt cu tot dinadinsul: 

“ «Ce-i tot dai cu «sic» nă musiu 2. Șterge-i nasul Î». 

: Observaţi finefa de spirit în esclamarea «mă | 

musiu» 'şi mai ales în apelul imperios din fraza 

din urmă. Citiţi mîngiierile. delicate şi subțiri la- 

adresa grosimei obrazului. Nu vi.se pare că exu- 

“beranţa asta de spirit a autorului face o deosebită 

„cinste criticei literare: 2 Ah! şi ciți tovarăşi de duh 

mai are acest anonim «musiu», titani necunoscuţi, . 

7
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cari prin o frază scilcită de mahala, prin un calambur, 
“prin un singur semn de esclamare vor să distrugă 
opere şi autori, cari muncesc la lumina zilei! 

Sint” apoi cazuri cînd anonimul se desbracă de . 
tot .ce. e omenesc şi scrisul lui e sinonim. cu o 
faptă brutală, căci ținteşte numai la nimicirea omu- - 

“lui şi nu a scriitorului, — la -sfișierea lui.- 
Mi s'a părut fără margini de sălbatec un articol 

din aceeași Propagandă literară, în care un poet. 
cu multă vilvă în jurul lui, e prezentat ca un bol- 
nav smintit şi bun de internat la o casă de sănă- 
tate. Poetul în chestie de sigur nu merită cruţare, 
căci are un păcat de acelaş. fel la trecutul săă; | 
a lovit în Eminescu cu aceeaş armă şi încă în-: 
trun timp cînd bolnavul nu se mai putea apăra. 
De aci nu urmează însă ca să i se plătească cu 
aceeaşi monedă, de pe acum, şi mai ales nu din. 
partea unor anonimi” de; o complectă insuficiență 
intelectuală pentru a înțelege activitatea şi rolul 
unui naufragiat scriitor, cum a fost d. Macedonschi... 

4 . + 

- Şi iată aşa se încinge danţul anonimilor; mină - 
în mină, ţipînd şi hohotind ; ;i0 droaie de indivizi 
biciuiți de duhul rău; oameni, cari îşi potolesc 
setea de scândal, îşi stimpără patimile şi vinează 
norocul în întunerec, dar fără a putea ajunge vr'o 
dată "la o mulţumire mai mare de cît amintitul 

, proscris, bătut de soartă. a. 

 



    

II. 

 Nihilistul şi răzbunătorul 
  

«Natura maxime' mirânda în 

- . . - MININaIs». 

*„ Preţiosul material. «literar», adunat în cursul: 

anului trecut. din presa cotidiană, îmi stă grămadă, 

ca un muşoroi de furnici şi nu' mă'ndur să mă: 

despart de el. Să-l mai sgindăresc deci, să daii 

" drumul cîte unei furnici de aceste sterile, urmă- 

rindu-i mersul nervos şi zăpăcit pe zigzagul cără- . | 

'ruielor proprii... ., Da 

__ Scopul” meii — Doamne fereşte! — nu este să 

strivesc aceste fiinţe, cari ş-or fi avind şi ele rostul 

lor în armonia firei. Nici nu pot fi chemat a le 

desemna planul viitorului lor războiit-guerilla, pentru 

ca să -fie şi ele folositoare omenirei: Indeletnicirea | 

"mea cu acest material e pur şi simplu un spectacol ' 

pe care mi-l pot -permite şi ei ca ori care altul, 

_un-Joc bine-făcător după altă muncă, un fel de: 

artă pentru artă dacă vreți. O aşa de” nevinovată 

- plăcere, odată: pe an, este- un. drept elementar al 

celui mai nepretenţios critic. :
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Din” şirul celor mulţi se desprinde figura nihili- 
'stuluă literar. | 

Socot că literatura noastră, ori-cit ar fi ea de 
neînsemnată în raport cu aceea a altor popoare, 
posedă totuşi cîte-va figuri suverane, sancrosancte. 
înaintea cărora ori-ce scriitor din “cea mai: tinără 
generaţie trebue să se închine ca . înaintea unor 

„ fetişi. Şi iarăşi cred, că in: aceeaşi literatură, fie- 
care din noi poate afla cel puţin o carte două, în 
care “să-şi  adincească sufletul ca într'o biblie. 

Cînd văd însă oameni, cari nu cred în nici unul 
din cei semnaţi cu roşu în calendarul mulţimei și 
în analele critice celei mai obiective; cînd aceiași 
oameni o iai razna şi ridică statui acelora cari: 

_nici odată n'a ăvut legături cu mulțimea şi. nică. 
"mai avut puterea de a se înălța peste nivelul unui 
talent mediocru, — nu mai pot înțelege acel niti- 
“mur în vetitum de cit ca o pornire spre nihilism.: 

Aş zice anarhie în cazul cind aş fi putut face 
constatarea, că prin un bolnăvicios spirit de con- 
tradicţie, tinerii critici ŞI. poeţi, ce .ne preocupă 
aici, neagă totul şi distrug în buna credință de a 
desfiinţa trecutul ca o amintire urită. Dar nu e, 
asta. O negare consecuentă ar fi poate mai îndrep-” 
tățită şi ar aduce. chiar un bine: pe ici pe colo. 

Acum însă se loveşte numai în capetele înco- 
ronate ale literaturei, în frunte cu Eminescu, şi. 
scopul lor este întronarea apostolilor viţiului -şi ai 
întunerecului. | | :
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Pepiniera acestor eroi de uiită figură: este a acea 
şcoală, care, zice-se, porneşte in epoca de declin 
a. bătrinului şi enciclopedicului Eliade. E o şcoală 

„întemeiată pe rătăciri li ngvistice şi estetice, în care 
acum se adăposteşte. tot ce e rieizbutit saii înfrînt, 
tot ce e ne-original şi bolnav, sedimentele scriito- 

rilor tinerei generaţii. 

Pi 

p 

M'am ocupat adese-ori de ei , spre marele necaz. 
al prietenilor mei,- oameni de bun gust, cari nu 
găsesc îndreptăţită părerea mea, că fiind în mij- 

“locul vieţii literare trebue să o trăeşti cu elemenu- 

Zele date; să te bucuri nu numai de talentul cuiva, 

„dar şi de feluritele manifestări ale geniului răului 

-şi ale ignoranței. De ce în loc de alerga - numai 

după idealuri, căutind: a arăta cum ar trebui. să 
fie, ca să fim satisfăcuţi, n'aş continua să admir 

“şi pe. nihilist în perseveranţa' sa, cînd el nu este 
un izolat ci expresia unui medii întreg ? 

lată o pildă... 

Redactorul literar al «Observatorului», un ado- 

vator platonic:-de rubine şi opâle — apanagiile 
unui poet decadent ce-se respectă, — se coboară | 
adese-ori din atmosfera sa mai, mult ameţitoare şi: 

afrodisiacă de cît senină și inocentă ca crinul alb, 

şi coborîndu- se între noi, face critică despre poeţi 

departe de d-sa şi despre critici, cari ar putea 

deveni foarte primejdioşi pentru d-sa. 

Ca poet scrie despre poetul Iosif că a urzit «o 

operă ridicolă care nu poate inspira de cit senti- 

“
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mentul de milă ce-l inspiră sărențele. cei -șetor ilor». a. % 
Ca critic, polemisează cu criticii Maiorescu şi Iorga 
şi le spune: <A îndrăznit d. Titu Maiorescu să 
incerce a micşora pe acest gigant; (e vorba de. 
Eliade Rădulescu), a incercat d. Iorga să intineze 
curata și glorioasa lui auredlă, dar toate sbuciu-- 

“mările pigmeilor nu vor putea clinti din loc pe: 
uriaşul care'se înalţă în istoria culturei noastre 
ca o colosală statue de granit...» 2) 
„Şi notați ză nimic adevărat din toate: aceste. D. 
Iorga, din potrivă, a numit pe Eliade în una din 
criticele sale publicate î în «Lupta» părintele culturei 
'romîne, şi nimănui nu-i trece prin gînd a detesta 
pe Eliade în epoca primă a activităței - sale. To-: 
tuşi cei doi bărbați, reprezentanți recunoscuţi. ai 
mişcărilor noastre culturale din ultimele Gecenii, 

“rămîn în ochii poetului de la « Observatorul» nişte - 
„figimei, ca şi losif în ochii aceluiași... critic de talent. 

“In această calificare de «pigmei».a unor scrii- 
“tori, a căror.cele d'intii trei sai patru file tipărite - 
în vre-o carte saii revistă, . conţin destulă - -înțelep-. 
ciune pentru întreaga viaţă a redactorului literar 
de la numita foaie, se rezumă întreg felul de a fi 
al nihilistului literar, care priveşte cu atit dispreţ 
“şi «milă». la pigmei de talia «unui» Maiorescu, 
Iorga şi Iosif. Ce mai ştie” nihilistul despre sub- 

  

1) D- i Karr în «Observatorul» din 20 Sept. 1903.: 
: :) «Observatorul 18 Februarie 1904. 

a
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Digmei, în categoria "cărora ar intra și subsem-. 
-natul, e pur şi simplu de nereprodus 1). 
- Fără a face un salt prea mare, ajungem la un 

- scriitor de aproape înrudit cu: nihilistul. In fond e 

aceeaşi perspectivă ce ni se deschide, căci e vorba 
de un luptător cu aceleaşi mijloace. Aici însă mo- 

_tivul e ceva mai omenesc și mai explicabil, de şi 

nu poate fi luat drept scuză. Isvorul unic din care 
acest tip se: adapă este răzbunarea, « «sfinta răzbu- 

nare» cum o botează. - 
- Răzbunătorii, “al 'căror regiment creşte din an: 

în an, sînt de obicei reputații uzurpate, scriitori 

căzuţi, înfrînți. de critica imparțială. i 

„Sa întimplat ca în timpul din urmă, socotit de 
" toată lumea ca o epocă de tranziţie, să se impună 
unei părți a obștei cititoare, versificatori cari la 

cea dintii cercetare mai severă se dovedesc ca “ 

lipsiţi cu totul de” acele însuşiri superioare, cară 
dai trăinicia „unei opere. Impunerea. acestor scrii- . 

tori se explică foarte uşor: ziarele şi revistele aă | 

nevoe de materie şi de scriitori-şi nu pot să aș- 
_ tepte naşterea talentelor şi a geniilor. Stăpini o odată 

, 

  

1)- Pentru cunoaşterea complectă a tipului de nihilist, vezi 

și colecţia ânului din urmă a «Românuluis. Aici găseşti 

ultima expresie a acestei specii de pamfetari. Citez un 

: fragment: «Cînd domnul Maiorescu nu va mai fi după 10 

"cui, nimeni nu-şi va mai aminti de dinsul şi nimeni nu se 

va mai găsi să 'polemiseze nică cu umbra sa... Trecerea lui : 

“în lumea romînească este eiemeră». „.(«Rominul» 13 Sept. 1903). . 

15
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pe coloanele unei. reviste, ei nu mai cunosc 'nici 
o ăutoritate sai drept de control şi. iată-i în curind 

- cu cele mai mari presumţiuni de scriitori, cu ve-. 
_leități de conducători şi de şefi de şcoală, în tot 
„cazul cu încredere în sine şi în rolul de lumina- 
tori ai poporului. : 

Falşa reputație. naşte repede. .. ÎN, 
In asemenea cazuti rolul criticului, nelegat prin 

nimic de aceşti scriitori și de sprijinitorii. lor, este 
„clar: el trebue să pornească acțiunea de doborire, Dă 
-— Îin saă grosolan, cu sistem sau cu tactica omu- 
“lui expansiv, e o chestie de temperament. Severi- 
tatea insă: este o datorie, "căci nimic nu poate-î 

" sacotit ca prea sever, cînd ai să înlături. „primejdii 
din calea dezvoltărei. noastre normale. Să 
„Cind criticul a primit şi sancţiunea opiniei -pu- - 

blice prin aprobarea acţiunei sale şi prinabando- 
parea favoritului de pănă ieri, înseamnă că lovi- 
tura a fost metitată. Iar falșul „profet, 'Căruia i s'aii 
tăiat firele de comunicațiune cu partea cea' mai 
„nobilă a cetiturilor, ce-i mai rămîne de cît răzbu- 
narea ? ie Ă | 
„Poetul de eri schimbă acum lira cu spadă şi se 

improvisează în “critic. Are un ziar, sati o revistă! 
a sa proprie. Intro limbă,-de- o violență identică 
cu a nihilistului, tăbăreşte în potriva” zărobitorului. 
viselor sale, Astăzi există chiar mai multe 'reviste 
„Personale, . constituite. în organe „de răzbunare şi
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 întreţinînd un foc neîncetat în contra” triumfăto- 
rului Do NR 

„Cind nu reuşesc pe calea - asta, "recurg. la alte - 
stratageme.. 

Printre scriitorii noștri sînt puţini de cei'cu si- 
__tuaţii independente. Profesori sai atașați pe la in- . 

stituţiile noastre culturale, cei -mai mulți dintrînșii 
ajung în oare-care legături de dependența socială. 

Răzbunătorul,. unul. din cele mai laşe. existențe 

-- printre oamenii publici, caută să se apropie de 
„ aceste relaţiuni, să le zdruncine,.să:le. nimicească 

"chiar prin -cancanul intrigilor de cabinet, cu lin- 

guşiri, cu -rugăminți, cu scrisori iscălite şi ano- 

nime, cum îi. şade bine omului “cînd e silit să: Şi 

“svirle în noroi ultimul. grad de demnitate bărbă- 

„tească. Ne pa 
“Acela care şi-a făcut i însă datoria priveşte zim- 
bind la .svîrcolirile victimelor sale, cum. ţipă, cum 

se degradează, cum se prăvălesc, fără a le lua - 

-cine-va apărarea voinicească pe. singura cale po- i 

sibilă : pe: aceea. a adevărului ; priveşte zimbind, 

nu fiind-că este satisfăcut de succesul săi, ci pen- 

tru că adversarul săii e desarmat prin chiar mo-, 

bilul atacurilor răzbunătoare şi prin mijloacele de! 

cari se serveşte, - 

  

| 1 Citatul organ, întemeiat de C. A. Rosetti, îşi consacră , 

aproape 'toafe coloanele ideii nebune de a bagateliza- opera. 

- d-lui Iorga. 
a z
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Să ilustrăm, căci mulți nu vor crede pină a nu 
„vedea dovezile.: Voi vorbi 'iarăş în o chestie per- 
sonală, ._ .? , i 
Volumul mei de articolaşe critice, apărut anul 

trecut, cuprindea şi. o dare de seamă. despre 
nişte versuri ale lui ' Florian Becescu. Puținele 
mele. reflexiuni ai avut ca urmare căderea d-lui 
Becescu din înălţimea, la care-l cocoţaseră alţii, cu 

„bună credinţă ;- coloanele revistelor de seamă, în 
frunte cu «Convorbirile», la cari colaborase, i s'ait 
închis. Şi piriăă la o nouă evoluţie, credinţa asupra. . „acestui scriitor era stabilită şi numele. lui trecut 
la registrul poeţilor de duzină. . . -.. - 

- Nemulțumit Gu o soartă atit. de meşteră,. d. Be- cescu, om 'cu moravuri literare de actualitate, nu: 
putea să nu treacă în tabăra neajunşilor şi să por- - nească a-şi face singur dreptate, 'torturat de furia. 
răbzunărei. Și iată-l scriind scene «Din viața, pi- raților literari». N 
. « Volumul Preludii... este. expresia urei ce ne hrănesc o seamă de Transilvăneni... -a luptei între- - “prinsă de aceştia pentru ghilotinarea tuturor poe- ților tineri din regat, pe ruina cărora ei vor să se. ridice cu ori-ce preţ... (iarăși vechiul cîntec! Ch.).. «Mijloacele. şi scopul sint atit de desgustătoare- 

şi de sălbatice în cît titlul de articole critice, dat. “sforțărilor bestiale ale d-lui Chendi, constituesc - pentru toți cea mai îndrăzneață sfidare adresată. 
de către un mercenar al condeiului, maniac şi do- 

S
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zitor. de pricopseală. (e Pricopseală» pe urma lui 
“ Becescu! Ch.). 

Și mai departe bietul meii voluminaş ar fi: 
«Un conglomerat. purulent de intenţionări şi îm- 

perecheri de vorbe -căutate, de articolaşe scrise în 

delir isteric de 5 minute, fără nici o urmă de o- 

biectivitate, fără nici un sentiment cinstit de om 
conştient de misiunea”pe care singur şi-o ia asu- 

- “pra, iată opera critică a ilustrului critic Chendi, 

operă care constitue cel mai mișelesc şi deplorabil 

Drecedeut în viața. noastră literară. 

«Şi dacă această . ridiculă operă va pieri de la 

-“sine, noi înregistrînd'o astfel, o facem pentru a face 

„atent publicul. cinstit, -asupra acestor simptome, 

cari pentru unii ar anunţa degenerarea bunului 
gust artistic al nostru: 

:< Campania întreprinsă de: falanga fometoasă de 
" bani şi de glorie cu sila a trupei căţeluşilor, se- . 

„mănătoreşti, manifestată acum fățiş. prin lansarea. - 
"în văzduh a acestei bombe plină cu mocirlă, tre- 
bue să îngrijească pe ori ce om care își dă seama 

de rivalitatea de idei şi sentimente înalte ce trebue 

să activeze progresul adevăratei literaturi. 

In acest chip poetul imprimă stampila <pe fruntea 

neruşinată a ult-perver sului scrib Chendi» !). 

  

1) «Din viața piraților literari» de FI. I. Becescu, în Cro- 

“mica din 30 Mai 1903. Citeşte, pentru psihologia aceluiaș | 

poet, articolele din Cronica 9 Febr. 1903 şi din colecţia rev. * 

Pa
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- Sint aceste cuvinte în. potriva cărora ci aş putea “ 
polemiza ? Nu, căci ceea-ce mă interesa pe mine 

„ şi pe cititorii mei era.de a ne -convinge numai: 
dacă d. Becescu este poet; darasta neputind, trecem 
înainte. Cultura, buna- cuviință şi mentalitatea unui 
“doborit nu ne mai privesc. Răzbunarea î îşi urmează 
cursul firesc al oamenilor dominați de instinctele 
cele mai brutale şi ale chinuiților adese-ori. ires- 

ponzabili. , - - 
Şi cîţi nu urmează calea” acestui înger cu aripi 

7 

smulse ! ! 
7 

4



_“Ovreii şi literatura romînă. 

Cu prilejul apariției versurilor d-lui Ighel. 

  

„= 

“O._ pagină 'mai mult în istoria literatarei romine. 

Nu este, de sigur o pagină însemnată. Din po- 

trivă, e lipsită de ori-ce strălucire. Dar ea există, 

" e scrisă, şi cercetătorul nu. poate să treacă peste 

"ea, fără să se informeze esact asupra coprinsului. 

Şi de alt-fel, curiozități de aceste simptomatice atrag - 

tot-d'auna, mai ales cind nu se manifestă izolate, . 

ci de un grup întreg de indivizi, aparţinători unei 

anumite rase. i N 

“De cind porţile şcoalei romiîne sai deschis largi... 

tuturoră, fără. deosebire de. confesiune. religioasă, . 

Ovreii-şi-ati ocupat colţişorul lor în viaţa noastră | 

intelectuală. Odată învăţindu-ne. limba, era natural - 

ca să intre. în presa. politică şi cea literară, să-și 

"__creeze.apoi şi organe proprii de publicitate. şi să . 

ne secundeze în toate manifestările noastre. 

. Tată-i glăsuind în versuri romiîne, culegind şi stu- 

"“Giînd literatura populară, interesîndu-se de vechile. 

isvoare. literare, tălniăcind elementele limbei, cu un.
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_7 cuvint intrați în- rolul pe care Ovreit din alte state, 
*- și-l însuşiră cam de pe la anul 1830 incoace. Fi- 

lologi, critici, poeți şi prozatori, ei scrii, luptă, 
imitează, “caută „să răzbată,. timizi mai întii, apoi 

- tot mai îndrăzneț, dind asalt instituțiunilor: cultu- 
-rale, Ca și coreligionarii lor din țările apusene, ei. 

se aștern' pe traduceri, voind a transplanta între 
noi semințele gîndirii străine, în deosebi a litera- 

„. turei cozmopolite..Şi cind, după atitea sforțări, nu . 
”“ izbutesc, privirile lor se îndreaptă: nostalgice spre 
“răsărit, — spre țara palmierilor şi a cerului puru- 
rea senin — şi se fac apostoli îndemînatici ai sio- 
nismului.. E 
- În general însă toți aceştia păstrează caracterul 
de colonie străină. Intre ei și locuitorii autohtori 

„nu se produce nici un proces de asimilare Spiri- 
tuală, nici o apropiere. Tot ce tipăresc rămîne fără. 
răsunet şi fără vre-o influență simțită asupra fluc- 

” tuaţiunilor culturei. romîne. _ a 
„ Cauzele principale le găsesc în următoarele.. „. Întăt de toate, din. întreaga ceată de scriitori 

lipsesc talentele robuste, cari să se fi ridicat de- asupra mulţimei şi să o fi cucerit prin munca lor, Scriitorii noştri ovrei, în 'ori-ce țară ar fi trăit, n'ar - fi fost considerați mai mult de nişte mediocrități. -- Al doilea, ei nu puteau să exercite vre-o influenţă „asupra noastră, cîtă vreme s'a încăpăţinat a 'con-. serva întru toate Caracterul şi mentalitatea rasei lor, rămînînd scriitori îzraeliți în limba romînească. 
.
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"Ei-n'aiă ţinut, mai departe, . seama de adevărul 
« “tot mai luminos, că un popor mic 'ca al nostru, la 

începutul desvoltării sale, nu poate avea de cit o 
literatură pornită din cea mai largă conştiinţă de 

Tasă şi că numai identificindu-se cu idealurile nea- 

mului romînesc puteaii să fie folositori. 
Din, potrivă, ai dat friu liber însuşirilor disol- 

vante, proprii firei lor, militind sistematic pentru î3 

-direcțiuni diametral opuse intereselor noastre. su-” 
pericare : . A | | 

Nu numai ca indivizi, în presă .şi în literatură, 
ci pînă şi în societăţile lor preconizează. următoa- 

rele idei: _ -. 

«Nu este exact că există o deosebire între om 
“şi om; toți sîntem de o singură origină, toți apat- 

„ținem. uneia şi. aceleiaşi familiă,- care se numește 

„omenire, 

» «Cuvintul rasă, ca multe cuvinte, care a servit 

pentru a depărta pe om de la frate-său, este o 

noţiune interpretată” într'un mod greșit şi falş, ua. 

cuvînt care ar trebui să fie şters diu dicționarul. 

oamenilor. culți şi mai cu seamă dinu cărțile. noas- — . 
25 _— 

_Zre-didactice..o. , 

7 au Noi propagăm. redeşteptarea conştiinţei core- 

ligionarilor . noştri că sîntem o parte integrantă a. 

națiunei. romine, şi impreună cu dinsa, fii ai ome- 

nirei... Do - . 

1) Analele soc. ist. Iuliu Barasch Il p.5
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Aceste continue. ieremiade umanitariste,' alătu- 
rate la cele-lalte :motive, dintre cari să nu uităm 
nică speculaţiunile mercantile ale multora, esplică 
izolarea la care literatura ovreilor. noştri este fa- 
talmente condamnată. 

* 

“ In fruntea scriitorilor ovrei trebue. să. socotim, _ 

| ? 
"fără îndoială, cele trei spirite mai serioase, învă- 

țați şi muncitori 'neobosiţi, pe Gaster, Șăineanu alneanu 
şi Tiktin. Dintre “toți, acesta. din urmă, cu cer- 
cetările sale filosofice şi în devsebi cu gramatica 

şi cu dicţionarul. ce tipărește acum, se - bucură 
de mai multă consideraţie la noi şi în străinătate. 
“Gaster şi Şăineanu, prin . lucrările lor, 'cu toată 
limba barbară în. care scria cel dintii, ai meritul” 
de a fi fâcut cunoscute în țară cite-va izvoare 

„» străine, referitoare la studiile folclorice Şi de a fi 
arătat cîte-va sisteme de procedei sciinţific în stu-.. 

” diarea vastului material de literatură poporană. Dacă 
în activitatea lor.n'ar fi fost călăuziți şi de inte- 
rese personale și nu Sar fi făcut imposibilă : prin - 
polemice agresive şi anti- -rominești, puteai să-şi a- 
firme puterea lor „de muncă în . opere şi mai puţin. 
atacate de critică, 
In rîndul folcloriştilor trebue să amintim pe d. 

Schwarzfeld, rămas cunoscut de cînd cu discuţia 
asupra colecţiei de poezii populare a lui Alecsan- 

„dri, d iscuţie în care avea o bună parte de: drep- 

. 1 - 
” Ey
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_“mate, căci în” realitate bardul de la Mirceşti n'a fă- 

“ cut o ediţie sciințifică a poeziilor, n'a păstrat fur- 

_ma lor primitivă, ci a poetizat şi reconstituit texte 

defectuoase. D. Schwarzfeld însă nu face numai 

“studii de «psihologie populară», ci conduce şi pu- 

blicaţiuni “de propagandă semită, ca «Anuarul pen- 

- tru izraeliţi»> şi altele, e un luptător îndrăzneț, dar . 

mare cultura necesară prntru.a scrie. lucruri de 

valoare în specialitatea atît de - călduros îmbrăţi- 

"şată de către ovreii noștri 1). RE i 

: - Schwarzfeld are meritul. de a fi tras atenţia asu- 

pra lui «Cilibi Moise (Froim) vestitul în țara ro- - 

“minească>,—2) un fel: de Antou Pann, vesel şi sen- 

tențios al Ovreilor. Acest Cilibi e născut în 1815 

„la Focşani, a scris mai multe cărțulii de pilde şi 

apropouri, originale și compilate ca d. e.:«Scumpă 

şi frumoasă este ziua do astă-zi, fiind-că ziua de 

eri Sa dus şi nu se mai întoarce, dar ziua de miine 

nu se ştie, fiind-că este viaţă 'și moarte». 

E interesant a'şti, că Cilibi Moise a fost sin-. 

„„ gurul ovrei naţionalist. Inainte-de moarte el «se 

“ ruga lui Dumnezeii să vază pe Romini indepen- 

"denți căci_ast-fel vor fi. fericiţi»... Intr'un “loc es- 

  

1) «Cronica israelită», face portretul d-lui Schwarzfeld, 

numindu-l «un om insuportabil; spirit absolut incult, un mic 

băcan devenit ziarist, om de-o brutalitate revoltătoare... de 

viza lui'este: agratis». Iar noi adăugăm cuvintele din Bi- 

: n Sei G SI -Z 

blie: «Tu zici! Voia fifaă 

_2) Vezi: Anuarul p. Izraeliţi' V, p. 93. 

9,
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clamă :. «Să trăiască națiunea israelită și să fie de 
Romini în : ochi. bine-primită>.: Şi iarăș: «Toate - 
naţiunile din acest ținut-să ne rugăm lui D-zei 

- pentru sănătatea Rominilor şi noi cuptoţii pentru 
” sănătatea țăranilor, cari ne hrăneşte si lu „toţii pen- 

tru. soldaţii romîni, cari ne făzeş?z»..." 
Trecind Ja literatura proprii Zisă, întîlnim mai . 

întii pe d. Ronetti- Roman, poet cu calități mult ac- - 

centuate de critica ovreiască. Poemul săă «Radu» 

(tip. la 1878) cu povestea versificată «Frumoasa 
fără corp> are, pe lingă foarte multe 'stîngăcii 
poetice şi imperfecțiuni de limbă,. cîte-va pagini 
energice; iar piesa dramatică «Manase», dacă n'ar. 

fi o lucrare cu totul străină de sufletul nostru, ar fi 

avut o primire literară mai bună de cit îi s'a făcut. 

Ronetti-Roman e poetul rasei sale, atit cînd scrie 

“despre Radu, cel: proscris pentru sfîuta libertate, 
cit și în Manase, cînd deplinge soarta inexorabilă a 

căderii poporului. evreă; e un apostol une-ori con- 
. vins că:. 

De cit să piară-un neam întreg Arca 7 
Pentru eternitate, -. 

Ce a ştiut să simț- -adinc - 
Măreaţa libertate 

Mai lesne stelele se zting 
Şin noapte firmamentul 

Mai lesne munţii se sdrobesc 

Se sdrumecă pămîntul... 
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“Dintre ceilalți poeţi- mai tineri singurul talent 
“remarcabil este al lui 4. Toma, cunoscut prin un. 
volum de traduceri din Carmen Sylva. Poeziile M. 

.„ Sale. Reginti ai fost îmbrăţişate cu o dragoste 
“suspect. de pronunţată din partea versificătorilor 

ovrei. Ele ai avut pentru aceşti poeți atracţiunea 
- pe care poezia populară. a avut-o pentru ceilalți in- 

telectuali: mine rentabile de exploatare. Cu toate 

' astea însă traducerile d-lui Toma - sînt muncite şi 

„- superioare încercărilor tovarăşului său Ighel şi ale. 

“altora. . i a 
_“ Ceilalţi-autoră de volume şi colaboratori răsleți 

„:ai diferitelor reviste sînt cu toţii imitatori de-ai lui 
“Heine, începînd 'cu fecundul Steuermann şi sfir- 
şind 'cu fecăreţul. epigramist Goldner-Giordano. 
Insuşindu-și partea mai rea -a liricului german, ei 
ating 'adese-ori marginile frivolității şi's plini de 
ironie falşă față de ei şi de societate. Inrudirea 

“de sînge cu Heine le dă un curaj ciudat, îi fa- 

" natizează ca ovrei şi-i face încrezuţi.ca scriitori. 

„ Capitala Moldovei “actualmente are fericirea de a . 

ceti multe  secreţiuni de-aceste, de-ale muzei se- 

mite. . 2 ii | 

"O notă nouă, simpatică din punct de vedere 

“evreesc, aduc Sioniştii. Toată frămîntările din tim- 

pul din urmă, mizeriile de-acasă, emigrările, dorul 

- de pribegie, visul deşteptat de congnesiştii de la - 

- Basel. că în curînd vor vedea pămintul făgăduin- 

ţei, care a dat popoarelor — şi a luat Evreilor —,:
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un D-zeă, aă, un răsunet şi în poazia lor. Poezia 
lui Steuermann <Tu nu _mă vrei, o țară, ei _totuş 
sunt al tăi» coprinde o parte :din duioşia sufletului 

„evreesc. Asemenea găsesc cite-va accente sincere 
» în broşura mai mediocrului poetastru Axelrud. Iar 
un caracter specific israelit, are volumul de proză | 
al lui: Horia Carp, un tip al evreului sbuciumat de. 
astăzi, | i _ _ 

„ Traducerile ovreilor iai: proporții: tot mai mari. -.. 
La ziarele politice” aproape toate romanele din 
foileton sint traduse de dinşii. Romanele de col-. - 
portaj, furnizate de intreprinzători ovrei, sint operă 
lor. -Bibliotecile de popularizare sînt conduse în 
mare parte de ei.-lar la traducerea acestor cărți 
literare şi de ştiinţă populară,. se conduc de ace-: 
leaşi tendințe de <înfrăţire universală», semnalate 
mai sus. B. Marian, I. Husar, R. şi B. V. Vermont, 
Streitmann, Stern, Schănfeld, Grossmann şi alţi 
ai dat o serie de traduceri bune. şi “rele, dintre 

„care operele lui. Max Nordau nu lipsesc. “Nordau e un fel de părinte ocrotitor şi al ovreilor romini. 
Nu. se 'poate tăgădui că traducerile: pot să exer- . 

„„citeze o influenţă deosebită asupră spiritului vre- 

Pi 

mii. Tinerimea noastră în anii din urmă pornise 
Chiar a împărtăşi multe din. ideile autorilor traduși 
de ovrei. Ai venit însă, din fericire, scriitori. ro- * mini cu deştul talent pentru. a înăbuși însufiețirea 
pentru operele alese fără gind curat, iar traducă. 
torii s'aă -ales numai cu marfa vindută.
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SS - bă Aa 

Ia ramura criticei literare aă inceput s să lucreze - 

a. niă Simon si Heinrich Sanielevici, amîndoi _duş-_ 

_ mani declarați ai cideei nobile de patrie», ai «ma- 
— 

„relui brigand Napoleon». şi acelei religii care «ai 

“născocit ura, persecuția şi asasinatul- religios» ; — 

oameni culţi, dar evrei mărturisiţi ca gindire, unul 

modern şi celalt: habotnic. 
—— = 

  

Cu literatura romină s'ai mai 1 ocupat a. nii Bra- 

pișteanu de la «Adevărul» şi dr. Melchior Hîrsu. 

“custodele Fundaţiunei Carol. D. Hirsu a scris şi 

„un studii mai mare despre circumciziune. 

4 
> 

- Şi acum cîte-va, rînduri - despre d. Ighel- De- 

leanu, autorul volumului. «Vechi şi noi», apărut de 

curînd. -- o 

-D. Ighel este. tipul tubadurului de mahala din 

Capitală şi a ajuns chiar în gura lăutarilor. E un. 

simplu -imitator al liricilor: noştri şi-şi manifestă în- 

suşirile de rasă .şi prin reclama continuă ce-şi face. 

In fruntea volumului mai noi tipăreşte .cite-va re- 

censii asupra unei colecţii anterioare, în care cri- 

tici de ocazie îl clasează de-a-dreptul printre Alecsan- 

dri, Eminescu,: Coşbuc, etc. Iată o pildă de prefață: 

«Volumul talentatului nostru poet... ce prinzind 

.. versurile sale publicate și inedite s'a expus deja în 

- aânzare la toate librăriele. Această nouă operă. me- 

„o mită a produce 0: deosebită impresiune în toate 
Ss
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cercurile noastre literare, se: compune din o mul. 
țime de bucăţi scrise cu un deosebit talent şi mare: 
agilitate în mînuirea condeiului... Noi sfătuim. pe: 
toți iubitorii de o literatură aleasă să se grăbească. 
a citi volumul d-lui Ighel, care împreună cu G. Coş- 
buc şi “Traian Demetrescu, formează singurii noş- 
tri tineri, ceri promit a fi poeţii viitorului... 

Profeţia 'din acest specimen de critică a fost: 
mincinoasă. D. Ighel nu este mai mult ca mai 'na- 
inte: un corupător 'al gustului cetitorilor .romîni_ 

„Revista săptămiînală intermitentă «Foaia populară» 
condusă de d-sa, i-a servit mult la- plaserea aces-. 
tui soi de critici şi de romanțe. 

EA - 

În. timpul din urmă intelectualii ovrei,; mai ales: 
cei cu legături străine, nu-şi fac nici un scrupul 

„de conştiinţă din activitatea lor pronunţat ovreiască. 
Pare-că orgânizarea ovreilor într'o naționalitate a-: 
parte, cu drepturile la o cultură națională proprie, 
ar avea prospecte multe de isbindă, atit de cate-: 
goric luptă pe teren cultural! Aă reviste și ziare: 
de propagandă ovreiască, în care. se vorbeşte cu. 
încredere de stăpin şi cu îndrăsneală de martir. 
Imprumută arme de apărare şi combatere de la. 
fraţii lor din străinătate. Caută atingere cu istoria. 

". ŞI literatura generală a poporului izraelit şi con-- 
tinuă a se izola de tot ce e romînesc.ca spirit Și. 
tendinţă, Pină şi limba rominească, adoptată pină.
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acum şi de-ei ca limbă literară, tind s'o elimineze. | 

Și s'o înlocuiască cu jargonul rOMîno= izraclit, in :. 

care aii: început a scrie! = 

- Organul lor literar de cajetenie este iumea- 
„Israelită> din' Craiova, «revistă pentru cultura po- 

" porului. evrei», de sub direcţia d-lui G. Grossmann. 
<Ţelul> ei — după cum. o mărturisește. în pro- -.. 

gram — este trezirea Evreilor «la conştiinţa lor. 

națională», cultivînd literile, ştiinţa şi artele în ra- 

porturile. lor cu vieaţa poporului ovreii». Deci — 
cum nici nu se putea alt-fel — o literatură dintre 

“cele mai tendenţioase, opusă de a dreptul intere- 
'selor culturale ale poporului romin, dușmănoase 

: unităţii noastre de neam şi cu atit mai periculoasă, 

-cu cît caracterul acestei literaturi hibride are. să-l 

“ imprime în definitiv tot limba romînească. E 

- Drept -motivare a acestei. izolări şi grupări de . 

rasă «<a tuturor publiciştilor şi artiştilor evrei din 

Romiînia' pe. cari îi leagă un singur gind: să-și în- 

nalţe neamul din .care aă „eşit,» ei inventează un: 

sofism. «De pe ogorul literilor și artei romîne. — 

_continuă d. Grossman în programul săi — ai fost 

alungaţi: cu blestem şi ocară. Literaţii noştri ai 

fost izgoniți sub acuzarea că maltratează limba. - 

_ În jurul pictorilor noştri sa organizat conspirația 

tăcerei. Iar muzicanţii - noştri ai auzit concertul. 

patimilor dușmane. Și totuşi n'a încetat să se tru- 

dească pentru gloria literaturei şi artei. romîne. 

Dar ingratitudinea,, le-a fost: răsplata. Vie în mij- - 

16
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locul” poporului nostru şi înobileze-l cu. talentul . - 
lor. Vor gusta pentru întiia oară iubirea recunos- 
cătoare». o î “ - ” 
Şi iarăş: - i 

-“«Noi Evreii. am fost victime şi pe tărimul lite- 
raturei şi al artelor. Scriitori romini aă creiat din - 

„noi' tipură odioase, cu instincte brutale. Pictura 
romînă ne-a zugrăvit cu ochi injectaţi de patimi 
hrăpareţe. Să vie literaţii şi artistii noştri sub cortul, 

| nostru și să arate că nu: sîntem — „0h „nu! — atit 

de uriţi, nici la trup nici la suflet! Această menire, 
- îşi impune Lumea Israelită»; 

„Deci o mică: revoluţie culturală evreiască pe. 
pămînt --romiînesc. Indiferent dacă motivele lor 
sint întemeiate saii nu — părerea mea este că 
nu sint, căci de cite ori se vor ridica literați 

- romîni, de origine evree, serioşi. şi devotați absolut 
intereselor naţionale romiîne, „nimeni nu -va putea 
să-i înlăture — scriitorii. evrei, aşa mărunți, intere- | 
sați și. negustori cum sînt, prin izolarea lor fac un 
serviciă literaturei romine, căci ne scutesc a ne . 
„mai apăra şi îngrozi de. influența- spiritului lor. 
dizolvant. In schimb lor nu: -Şă fac nici un bine, 
căci prin tonul provocator, prin continuele agitaţii 
naţionaliste evreiești, se depărtează tot mai mult. 
de singurul ideal prin care pot să ajungă la un grad 
de toleranță, dacă nu chiar de stimă din partea po- 
pulaţiei, de putinţa de a se aclimatiza, identificîndu-
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-de tot ce-i face odioşi. 
„_.. Pe cit de nepericuloasă pentru Romini, pe: atit 
- de greșită este pentru . Evrei actuala direcţie în 

. viaţa. lor intelectuală. „ - 

. se, cu limba şi obiceiurile ţării şi desbrăcindu- se.
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